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 نكدم٘ـال

ومـ  ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ،هإنَّ الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػر

وأشفد أن ٓ إلف إٓ  ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،سقئات أطؿالـا

 وأشفد أن محؿدًا طبده ورسقلف. ،وحده ٓ شريؽ لف ،اهلل

 .[201آل عمران: ] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿

 .[2النساء: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

﮴  * ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ ﮳   ے ے ۓ ۓ﮲ 

﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻  ﮼
 

 .[02-00األحزاب: ]

 ،وشر إمقر محدثاهتا ،وخقر الفدي هدي محؿد ،أٓ وإن أصدق الؽالم كالم اهلل

 وكؾ ضاللة يف الـار. ،وكؾ بدطة ضاللة ،وكؾ محدثة بدطة

 :أما بعد

ڀڀڀ ﴿ :جقع إىل العؾؿاء وسمالفؿ حقث قال بالر فؼد أمركا اهلل 

﴾ڀ ٺ ٺ ٺ
 

 .[0األنبياء: ]و [34النحل: ]

فقف إمر " :قال الشقخ السعدي ،بسمال أهؾ العؾؿ فػل هذه أية أمركا اهلل 
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بالتعؾؿ والسمال ٕهؾ العؾؿ ومل يممر بسمالفؿ إٓ ٕكف يجب طؾقفؿ التعؾقؿ واإلجابة 

 طؿا طؾؿقه.

ل بلهؾ الذكر والعؾؿ هنل طـ سمال الؿعروف بالجفؾ وطدم ويف تخصقص السما

"العؾؿ وهنل لف أن يتصدى لذلؽ
 (1)

. 

أكف إذا احتاج إىل أمر مـ أمقر الدكقا سلل طـ  :ولألسػ الشديد كجد بعض الـاس

ء ومل يرَض بؼقل أي أحد وإذا أخبر طـ أكثر مـ واحد لأفضؾ الـاس معرفة بذلؽ الش

 !لل طـ أفضؾفؿ وأحسـفؿ فؼدمف وطؿؾ بؼقلفيتؼـ معرفة هذا الشلء س

وأما يف أمر مـ أمقر الديـ وشرع اهلل مل يباِل طؿـ أخذ ومـ سلل! ويعؿؾ بؼقل أي 

أحد! وبعضفؿ ٓ يسلل أحدًا أصالً وٓ شؽ أن هذا خطل طظقؿ تـتج طـف الػتـة 

 والضالل يف الديـ.

ومل  -طة مـ صـائع الدكقا طك رجؾ معرفة صـاادَّ  قِ ل !يا هلل العجب" :قال ابـ رجب

 ،ومل يلمـقه طىل أمقالفؿ ،لؽذبقه يف دطقاه -وٓ شاهدوا طـده آٓهتا  ،يعرفف الـاس هبا

فؽقػ بؿـ يدطل معرفة أمر  ،ومل يؿؽـقه أن يعؿؾ فقفا ما يدطقف مـ تؾؽ الصـاطة

 ؟وٓ يدارسف ،وٓ يجالس أهؾف ،ملسو هيلع هللا ىلصوما شقهد قط يؽتب طؾؿ الرسقل ،ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

يػسدها بدطقاه  ،ويحؽؿقكف يف أدياهنؿ ،عجب كقػ يؼبؾ أهؾ العؼؾ دطقاهفؾؾف ال

"؟الؽاذبة
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقسقر الؽريؿ الرمحـ (519.) 

(2) الحؽؿ الجديرة باإلذاطة (44.) 

: ( لسؾقؿان أبا الخقؾ459) وصايا وتقجقفات لطالب العؾؿقال الشقخ ابـ طثقؿقـ كؿا يف 

وإن كان الغؾط ، رىوالغؾط يف العؾؿ الشرطل لقس كالغؾط يف إمقر إخ، الغؾط يف أمقر الديـ"

يف كؾ شلء مرفقض ومصقبة ولؽـ الغؾط يف أمقر الشرع ويف أمقر الديـ يترتب طؾقف ضرر طظقؿ 

 ."بالـسبة لألمة
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ـْ َطائَِشَة  ملسو هيلع هللا ىلص وقد حذركا الـبل َقاَلْت  مـ أخذ العؾؿ طـ أهؾ إهقاء والبدع فَع

يَةَ   ملسو هيلع هللا ىلصتاََل َرُسقُل الؾَّفِ  ْٔ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ :َهِذهِ ا

﮳  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

﯁         ﮽  ﮾ ﮿ ﯀ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

﴾
 

ِف  :َقاَلْت  ،[0آل عمران: ] ـَ َيتَّبُِعقَن َما َتَشابََف » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسقُل الؾَّ َفنَِذا َرَأْيِت الَِّذي

ُف َفاْحَذُروُهؿْ  ك الؾَّ ـَ َسؿَّ ِؽ الَِّذي
ـُْف َفُلوَلئِ «ِم

(1)
. 

ـْ فِل َهَذا اْلَحِديث التَّْحذِ " :قال الـقوي ْيغ، َوَأْهؾ اْلبَِدع، َوَم ـْ ُمَخاَلَطة َأْهؾ الزَّ
ير مِ

ر "...َيتَّبِع اْلُؿْشؽاَِلت لِْؾِػْتـَِة. َفاَل ُيَجاب، َبْؾ ُيْزَجر، َوُيَعزَّ
(2)

. 

 ،ضفقرهؿ وتظاهرهؿ لؾعامة يف مظفر أهؾ الحؼ :ومـ خطقرة أهؾ البدع وإهقاء

بـ هادي افضقؾة الشقخ العالمة ربقع  وهذا أمر خطقر: سئؾ ،تؾبقسًا وخداطًا لؾـاس

ر مـ قالؿدخظ طـ شاب يّدطل السؾػقة وه طؿقر الؿخالػقـ وٓ يـصح بؼراءة  ٓ يحذِّ

مدرٌس لؾؼرآن الؽريؿ وإماٌم  الؽتب الؿـفجقة وٓ سؿاع إشرصة السؾػقة طؾؿًا بلكف

بًا كػسف داطقًة وقد كصحف بعض ر مـ مرة فؾؿ اإلخقة إفاضؾ أكث ٕحد الؿساجد ومـصِّ

ر مـف  ؟ُيَر مـف سؾػقًة حتك أن ففؾ ُيحذَّ

وهذه  ،فالرجؾ لقس بسؾػل إن كان إمُر كؿا ذكرت :بؼقلف -حػظف اهلل-فلجاب 

أضرُّ مـ أهؾ البدع  ،هؿ أضرُّ الـاس -يعـل خّداطاً -لباسًا  تؾبس السؾػقة إكؿاط التل

طرفـا مـفؿ الحرب طىل  ،ػقريقـطرفـا الؽثقر والؽثقر مـ همٓء التؽ القاضحقـ فؼد

والتحذير مـ الؽتب  ،ومـ أشرصتفؿ ،والتحذير مـ كتب السؾػ ،الؿـفج السؾػل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقؿ  (4/2453الصحقح( ومسؾؿ يف 4273رقؿ4/1655) الصحقحأخرجف البخاري يف  (1)

2665.) 

(2) شرح مسؾؿ (16/218.) 
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فتجدهؿ ُيربُّقن شباب  ،الـفؾ مـ كتب أهؾ البدع والضالل ودطقة الـاس إىل ،الؿـفجقة

 ،والضالل الذيـ مـ ضالٓهتؿ الػؽر الخارجل التؽػقري إمة طىل كتب أهؾ البدع

طقنيعـل  طقن السؾػقة ،السؾػقة الصقفقة ما يدَّ أهؾ البدع طىل اختالف  ،الروافض ما يدَّ

طقن طقن السؾػقة  ،السؾػقة أصـاففؿ ٓ يدَّ لؽـ أتباع سقد قطب خاصة لشدة مؽرهؿ يدَّ

إن صح ما  -فال أستبعد  ،وحربًا طىل أهؾفا ،وتـػقرًا مـفا ،تشقيفًا لفا وهؿ أشدُّ الـاس

خص مـ هذه إكؿاط وجربقه اسللقه طـ رأيف يف كتب سقد قطب الش أن هذا -قؾَت 

قطب كػسف وستؽتشػقن الحؼقؼة إن كان طىل هذا الؽالم كؿا  ومـفجف ويف حقاة سقد

روا مـف هذا ُمَؾبِّس مؿقع ،كعؿ ،ذكرت  ."فالحذر حذِّ

وٓ شؽ أن هذا الصـقع مـ التحايؾ وقد كان السؾػ رضقان اهلل طؾقفؿ يحرمقن 

لتالطب بديـ اهللالحقؾ وا
(1)

. 

 طؾؿ مـ وأما …تعؾقؿ الحؼ والدٓلة طؾقف  :الػتقى طـد أهؾ العؾؿ" :قال ابـ بطة

تك ح الصدور تخػل وما إطقـ خائـة يعؾؿ لؿـ والخديعة اهلل ديـ يف والؿؿاكرة الحقؾة

مػٍت: ٕن مـ كان طىل مؾة إبراهقؿ وشريعة  :يخرج الباصؾ يف صقرة الحؼ فال يؼال لف

ومـ شرح اهلل صدره لإلسالم فؼد تقؼـ طؾؿًا وطؾؿ يؼقـًا أن هذه حقؾة إلباحة  ملسو هيلع هللا ىلصؿد مح

ما حظره اهلل وتقسعة ما ضقؼف اهلل وتحؾقؾ ما حرمف ولػظ حؼ يف ضاهره أريد بف باصؾ يف 

باصـف وقد طؾؿ الؿممـقن والعؾؿاء الرباكققن والػؼفاء الدياكقن أن الحقؾة طىل اهلل ويف 

ز وأن فاطؾفا مخادع هلل ولرسقلف وما يخادع إٓ كػسف ٓ مـ يعؾؿ السر ديـ اهلل ٓ تجق

"وأخػك ويعؾؿ خائـة إطقـ وما تخػل الصدور ويعؾؿ ما يف أكػسؽؿ فاحذروه
(2)

. 

قال شقخ اإلسالم ابـ  ،ومـ خطقرة لبس الحؼ بالباصؾ أكف يحصؾ بف كتؿان الحؼ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها( ٓبـ تقؿقة. -56) ن التحؾقؾبقان الدلقؾ طىل بطال: اكظر (1)

(2) إبطال الحقؾ (93.) 
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ػل مـ الحؼ بؼدر ما ضفر مـ الباصؾ مـ لبس الحؼ بالباصؾ فجعؾف مؾبقسًا بف خ" :تقؿقة

"ومـ كتؿ الحؼ احتاج أن يؼقؿ مقضعف باصالً فقؾبس الحؼ بالباصؾ ،فصار مؾبقساً 
(1)

. 

 ،وبعض الـاس يزخرف الباصؾ ويبفرج الؼقل حتك يصّقره يف صقرة الحؼ

ويتشؼشؼ يف الحؼ ويؾبس فقف حتك يصّقره يف صقرة الباصؾ ففذا لف كصقب مـ 

«لبقان سحراً إن مـ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصققلف
(2)

 .وهذا الحديث خرج مخرج الذم ٓ مخرج الؿدح ،

قال ابـ رجب
(3)

إكؿا قالف يف ذم ذلؽ ٓ مدحًا لف كؿا ضـ ذلؽ مـ ضـف ومـ " :

تلمؾ سقاق ألػاظ الحديث قطع بذلؽ ويف الترمذي وغقره طـ طبد اهلل بـ 

ف كام تتخؾؾ البؼرة إن الَؾف لقبغض البؾقغ مـ الرجال الذي يتخؾؾ بؾساك» :مرفقطاً وطؿر

"«بؾساهنا
 (4)

. 

أكت  :ومـ حقؾ بعضفؿ أكف يتؽؾؿ بؽالم يقافؼ الحؼ وبؽالم باصؾ فنذا ققؾ لف

ًٓ باصالً. قال لؽ لؽـل قؾت كذا لقخرج كػسف مـ آهتام بالباصؾ.وهذا مؿا  :قؾت قق

 ويظـقن بف خقرًا.  ،يػتـ إتباع بحقث ٓ يدركقن مغالطاتف

 فالتطبقؼ العؿظ يؽشػ صدق أي الدطقتقـ يؾحؼ هبا. ومـ كان هذا سبقؾف 

 فال يغقب طـ بالؽ هذا إمر. 

والؽؾؿة القاحدة يؼقلفا اثـان يريد هبا أحدمها أطظؿ الباصؾ ويريد " :قال ابـ الؼقؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (7/172.) 

( مـ حديث ابـ طؿر. وأخرجف مسؾؿ يف 4851رقؿ  5/1976) الصحقحأخرجف البخاري يف  (2)

الصحقح (2/594  مـ حديث طؿار.8699رقؿ ) 

(3) فضؾ طؾؿ السؾػ طىل طؾؿ الخؾػ (3/21- الؿ.)جؿقع 

 (2/165 ،187 )الؿسـد( وأمحد يف 26297رقؿ  5/344) الؿصـػأخرجف ابـ أبل شقبة يف  (4)

( طـ 2853رقؿ  5/141) الســ( والترمذي يف 5445رقؿ  4/341) الســداود يف قوأب

 طـف بف.وطبد الؾَِّف بـ َطْؿرٍ 

 (.884رقؿ  2/568) السؾسؾة الصحقحةوصححف إلباين يف 
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إلقف ويـاضر قهبا أخر محض الحؼ وآطتبار بطريؼة الؼائؾ وسقرتف ومذهبف وما يدط

"طؾقف
 (1)

. 

أكف يحؿؾ الـصقص الشرطقة وأثار السؾػقة وأققال العؾؿاء  :ؿومـ حقؾ بعضف

الؿرطقة القاردة يف ذم أهؾ الغقبة والػرقة وآختالف طىل أهؾ السـة السؾػققـ ويـزلفا 

الؿؼصقد قفقؾبس طىل العامة أن مققػ السؾػققـ مـ أهؾ البدع وإهقاء ه ،طؾقفؿ

ذه حقؾة ماكرة تدل طىل خبث بالذم مـ هذه الـصقص والـؼقٓت: وٓ ريب أن ه

وفساد الـقة ،الطقية
(2)

. 

أكف يتصرف يف الؽالم الؿـؼقل طـ أهؾ العؾؿ تصرفًا يخرج بف  :ومـ حقؾ بعضفؿ

 يحذف مـف ما يدل طىل خالف مراد الـاقؾ بؾ قد يؽقن حجة طؾقف ٓ لف.وأ ،طـ معـاه

ج باصؾف إٓ كؾ صاحب باصؾ ٓ يتؿؽـ مـ تروي" :إذ يؼقل ورحؿ اهلل ابـ الؼقؿ

يخرجقن الباصؾ يف  ،والؿؼصقد أن أهؾ الؿؽر والحقؾ الؿحرمة ،بنخراجف يف قالب حؼ

"دون حؼائؼفا ومؼاصدها ،ويلتقن بصقر العؼقد ،الؼقالب الشرطقة
 (3)

. 

أهنؿ يحذرون بالباصؾ مـ العؾؿاء السؾػققـ الذيـ يجب أن  :ومـ حقؾ بعضفؿ

ويصػقن أهؾ إهقاء والبدع بلوصاف  ،ةويصػقهنؿ بلوصاف شـقع ،يمخذ مـفؿ العؾؿ

 مجقؾة مع دفاطفؿ طـفؿ.

)طبدالحؿقد مخؾقف الجزائري(  قالؿدط :ومـ همٓء الؿبتدطة الؿخالػقـ لؾحؼ

فؼد ضؾَّ طـ الصراط الؿستؼقؿ  ،الذي يؼطـ بؿحافظة بقمرداس بؿـطؼة مخقس الخشـة

  !ؾؿ الؿتؿسؽقـ بالحؼوأضفر كػسف لؾعامة بلكف مـ أهؾ الع ،وأضؾ كثقرًا مـ الـاس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مدارج السالؽقـ (3/521.) 

 .؟! ومعفا ٓ يبؼك لصاحبفا أماكة طؾؿقة وٓ طدالة شرطقة (2)

(3) إغاثة الؾفػان (2/767 .) 
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 ! !يف حؼقؼة أمره مـ أهؾ إهقاء الؿـحرفقـ طـ الؿـفج السؾػل قوه

  !فؼد وقع يف مخالػات مـفجقة متعددة

 اشتراصف اإلمجاع يف التبديع :مـ ذلؽ. 

 .واشتراصف آقتـاع لؼبقل كالم أهؾ العؾؿ يف تحذيرهؿ مـ أهؾ إهقاء والبدع 

 إهقاء والبدع غقر مؾزم إخذ بف وأكف محّؾ اجتفاد كالم أهؾ العؾؿ يف أهؾ  :وبلن

وذلؽ كاختالف الـّؼاد يف الرواة جرحا وتعديال ويف إحاديث تصحقحا 

 وتضعقػا.

 الجرح والتعديؾ مضقعة لؾققت مع التزهقد فقف. :وبلن 

 أن يؽقن بقـف وواشتراصف قبؾ جرح الجارح لؾؿخالػ أن يعرفف أوأن يجؾس إلقف أ

 .طؾقف استػصالوبقـ الؿردود 

 ح. :ومقافؼتف ٕهؾ البدع يف قاطدهتؿ ح وٓ كجرِّ  كصحِّ

  آطتذار لفؿ أمثال طظ حسـ وودفاطف الؿستؿقت طـ أهؾ إهقاء والبدع

 الحقيـل وأشؽالفؿا.والحؾبل 

 .ومحاربتف وصعـف يف السؾػققـ الذيـ يحّذرون مـ أهؾ إهقاء 

 ل ققلفوبنلؼائف الشبفات أثؿة طىل السؾػققـ أمثا: 

 ."ابـ حجروابـ كثقر وبلن أخطاء طظ حسـ الحؾبل كلخطاء أبل حـقػة "

 ."وأن ٓزم الطعـ يف جؾساء العالمة إلباين يستؾزم مـف الطعـ يف إلباين"

تقحقدي الربقبقة : وبلن أن السؾػ كان طـدهؿ التقحقد يـؼسؿ إىل قسؿقـ"

إسؿاء والصػات مـ باب التبققـ  قهثؿ اضطروا أن يزيدوا تؼسقؿا ثالثا و، وإلقهقة

زاده مـ باب  وذلؽ يف مؼابؾة الطقائػ الضالة كذلؽ ققل الحقيـل بتقحقد الحاكؿقة



        ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف   التنًع اخلمف
14 

 
 ."التػسقر والتبققـ

مـ كاكت لف حسـات كثقرة وضفر مـف سقئة واحدة فنهنا تغتػر لف بؿشقئة " :وققلف

 وتـزيؾفا طىل أهؾ البدع.، "اهلل

 !ة الضالةوغقرها مـ الؿسائؾ الباصؾ

 !وقد كصح وصؾب مـف الرجقع إىل الحؼ فلبك واستؽبر وطاكد

بؾ قام يطعـ يف أهؾ الحؼ الـاصحقـ لف والؿدافعقـ طـ الؿـفج السؾػل بطعقكات 

غادرة
(1)

وشبفات فاشؾة حتك يصرف صالب العؾؿ والعامة طـ الحؼ ،
(2)

! 

ر الفضابل وقام طبد اهلل طبد الحؿقد طظ يحقك كجاقفاكبرى لف أخقكا الػاضؾ أب

تحذير السؾػل مـ بدحر باصؾف وكشػ تؾبقساتف وتزيقػ مغالطاتف يف رسالة سؿاها بـ

 .مـفج التؿقّع الخؾػل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واهلل ":  (14/166)سقر أطالم الـبالءوما أصدق حالـا مع همٓء الؿبتدطة بؿا قالف الذهبل يف  (1)

كطؼ العامل بصدق وإخالص قؼ بؾ لطؿ الػساد وضفرت البدع وخػقت الســ وقؾ الؼّقال بالح

 ."لعارضف طدة مـ طؾؿاء الققت ولؿؼتقه وجفؾقه فال حقل وٓ ققة إٓ باهلل

إذا أراد الؿممـ الذي قد رزقف اهلل بصقرة " (3/195 )مدارج السالؽقـيف  وما قالف ابـ الؼقؿ

هقاء والبدع والضالٓت يف ديـف وفؼفًا يف سـة رسقلف وففؿًا يف كتابف وأراه ما الـاس فقف مـ إ

وتـؽبفؿ طـ الصراط الؿستؼقؿ الذي كان طؾقف رسقل اهلل وأصحابف فنذا أراد أن يسؾؽ هذا 

الصراط فؾققصـ كػسف طىل قدح الجفال وأهؾ البدع فقف وصعـفؿ طؾقف وإزرائفؿ بف وتـػقر الـاس 

ما إن دطاهؿ إىل ذلؽ طـف وتحذيرهؿ مـف كؿا كان سؾػفؿ مـ الؽػار يػعؾقن مع متبقطف وإمامف فل

وقدح فقؿا هؿ طؾقف ففـالؽ تؼقم ققامتفؿ ويبغقن لف الغقائؾ ويـصبقن لف الحبائؾ ويجؾبقن طؾقف 

غريب يف ديـف لػساد أدياهنؿ غريب يف تؿسؽف بالسـة لتؿسؽفؿ بالبدع قبخقؾ كبقرهؿ ورجؾف فف

صريؼف لضالل وفساد غريب يف اطتؼاده لػساد طؼائدهؿ غريب يف صالتف لسقء صالهتؿ غريب يف 

صرقفؿ غريب يف كسبتف لؿخالػة كسبفؿ غريب يف معاشرتف لفؿ ٕكف يعاشرهؿ طىل ما ٓ هتقى 

 ."أكػسفؿ

يسقر طىل ضالٓت واكحرافات مـ يعظؿفؿ كالعقد شريػل والحؾبل وأبل قوٓ غرابة يف ذلؽ فف (2)

 الحقيـل وغقرهؿ.إسحاق 



ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف  11 التنًع اخلمف

 
قد أجاد فقفا وأفاد: فجزاه اهلل خقر الجزاء ففل رسالة وافقة كافقة بنذن اهلل تعاىل يف 

 .كشػ ضالٓت هذا الرجؾ واكحرافف طـ الؿـفج السؾػل

لذي جعؾ يف كؾ زمان ومؽان فترة مـ الرسؾ بؼايا مـ أهؾ العؾؿ فالحؿد هلل ا"

يحققن بؽتاب اهلل الؿقتك  ،ويصبرون مـفؿ طىل إذى ،يدطقن مـ ضؾ إىل الفدى

وكؿ مـ ضال تائف قد  ،فؽؿ مـ قتقؾ إلبؾقس قد أحققه ،ويبصرون بـقر اهلل أهؾ العؿك

 قفؿ.وأقبح أثر الـاس طؾ ،فؿا أحسـ أثرهؿ طىل الـاس ،هدوه

الذيـ  ،وتلويؾ الجاهؾقـ ،واكتحال الؿبطؾقـ ،يـػقن طـ كتاب اهلل تحريػ الغالقـ

 ،مخالػقن لؾؽتاب ،ففؿ مختؾػقن يف الؽتاب ،وأصؾؼقا طؼال الػتـة ،طؼدوا ألقية البدطة

يؼقلقن طىل اهلل ويف اهلل ويف كتاب اهلل بغقر طؾؿ! يتؽؾؿقن  ،مجؿعقن طىل مػارقة الؽتاب

فـعقذ باهلل مـ فتـ  ،ويخدطقن جفال الـاس بؿا يشبفقن طؾقفؿ ،الؽالمبالؿتشابف مـ 

"الؿضؾقـ
(1)

. 

  .وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ

 

 كتبه

 طؿرقأب

 أمحد بـ طؿر بازمقل

 إستاذ الؿشارك بجامعة أم الؼرى قسؿ الؽتاب والسـة

 الزاهر –مؽة الؿؽرمة 

 (ه1434صػر  8)الجؿعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لإلمام أمحد بـ حـبؾ.6) ةالرد طىل الزكادقما بقـ الؼقسقـ مـ  (1)
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وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا وسقئات  ،كستغػره ،وكستعقـف ،إّن الحؿد هلل كحؿده

وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل  ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،أطؿالـا

 ٿٿٹٹٹٹ﴿ :وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ [201: ]آل عمران ﴾ڤڤڤڤڦڦ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  پ ڀ ڀ

 ےےۓ*ۀہہہہھھھ﴿ [2:]النساء ﴾ڤڦ

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺  ﮻﮼   .[02-00: ]األحزاب ﴾ۓ﮲ ﮳ ﮴ 

وشّر إمقر محدثاهتا  ملسو هيلع هللا ىلصفنن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد 

وكؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضاللة وكؾ ضاللة يف الـار.
(1)

 

فالرّد  ،فؿ والتحذير مـفؿ أصؾ مـ أصقل اإلسالمفنن الرّد طىل أهؾ البدع وجرح

غقرهؿ كقع مـ والؿـافؼقـ أوالؿبتدطة أوطىل الؿخالػقـ سقاء أكاكقا مـ الؽافريـ أ

مـ  قوه، أفضؾ مـ الذّب بالسققف يف سبقؾف تعاىلقبؾ ه ،الجفاد يف سبقؾ اهلل تعاىل

أفضؾ الؼربات وأطظؿ الطاطات
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1/392)وأمحد ، «حديث حسـ » : ( وقال3/414) ي، والترمذ(4/261داود )قأخرجف أب (1)

 ل، والبقفؼ(7/36وابـ حبان )،  (496)طؿؾ الققم والؾقؾةالـسائل يف ، و(1894وابـ ماجة )

 مصـػف لرزاق يفوطبد ا .(7/36وابـ حبان )،  (7/229)التاريخ يف ي،، والبخار(3/249)

 صحقح الجامعصححف إلباين يف ( و5/339) مصـػفوابـ أبل شقبة يف (، 162/  11)

خطبة الحاجة التل كان ذكر شقئا مـ فقائدها سؿاها ولف رسالة يف ذلؽ مجع صرقفا و (.4524)

 .يعؾؿفا أصحابفملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل 

 =ضؾ مـ الققم طـدي أفقوه، ؼابض طىل الجؿرالؿتبع لؾسـة كال": طبقد الؼاسؿ بـ سالّمققال أب (2)



ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف  13 التنًع اخلمف

 
ـّة أفضُؾ مـ الجفاد يف  :ي ومسؾؿقال يحقك بـ يحقك شقخ البخار الّذبُّ طـ السُّ

الرجُؾ يـِػُؼ ماَلف وُيْتِعُب كػَسف  :قؾُت لقحقك :قال محؿد بـ يحقك الذهظو ،سبقؾ اهلل

 كعؿ بؽثقر!. :ففذا أفضُؾ مـف؟! قال ،ويجاهد

همٓء الذيـ َيُردُّون حديث رسقل وٕن أغز ،واهلل" :وقال الحؿقدي شقخ البخاري

هتؿ مـ إتراكوأحبُّ إيل مـ أن أغز ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يعـل بإتراك الؽػار." ِطدَّ
(1)

 

ويف الحديث أن قتال  :يف قتال الخقارج وقال ابـ هبقرة يف حديث أبل سعقد 

 ،الخقارج أوىل مـ قتال الؿشركقـ: والحؽؿة فقف أن قتالفؿ حػظ رأس مال اإلسالم

وىل.ويف قتال أهؾ الشرك صؾب الربح: وحػظ رأس الؿال أ
(2)

 

م طىل الجفاد بالسقػ والسـان. :وقال ابـ الؼقؿ والجفاد بالحجة والؾسان مؼدَّ
(3)

 

أبقاب إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر فنن اهلل طز وجؾ يؼقل يف  مـ أهؿّ  قوه

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ :كتابف الؽريؿ

 ٺٺٺ﴿ :ويؼقل سبحاكف وتعاىل ،[201 :]آل عمران ﴾ڻڻۀ

 ،[220:]آل عمران﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 کگگگگڳڳڳڳ﴿ف ـاكـقل سبحـويؼ

 .[02: ]التوبة ﴾ڱ ڱ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."الضرب بالسققف يف سبقؾ اهلل =

(1) ذّم الؽالم (228.) 

(2) فتح الباري ( 12/341ٓبـ حجر .) 

(3) شرح الؼصقدة الـقكقة ( 1/12لؿحؿد خؾقؾ هراس) ،واكظر :الجقاب الصحقح ٓبـ تقؿقة 

(1/237.) 
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ٹڤڤڤڤڦ ﴿ :بؾ أطظؿ مـ هذا أن ربـا طز وجؾ يؼقل

چ چ   *ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

وقال  ،[07-07 :]املائدة ﴾ڇڇڇڇڍڍڌڌڎ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ :تعاىل

قده لتلمرن والذي كػسل ب» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، [261 :]األعراف ﴾ڄڃڃڃ

لققشؽـ اهلل أن يبعث طؾقؽؿ طذابا مـف ثؿ تدطقكف وبالؿعروف ولتـفقن طـ الؿـؽرأ

«فاليستجقب لؽؿ
(1)

. 

فنن مل يستطع  ،مـ رأى مـؽؿ مـؽرا فؾقغقره بقده»: وقال طؾقف الصالة والسالم

«وذلؽ أضعػ اإليامن ،فنن مل يستطع فبؼؾبف ،فبؾساكف
(2)

وأيات وإحاديث يف إمر  

 وما ذاك إٓ ٕمهّقتف وشّدة الحاجة إلقف. ،الؿعروف والـفل طـ الؿـؽر كثقرة جداب

ٱٻٻٻ ﴿ :مـ باب الؼقام بؿا أوجب اهلل طىل أهؾ العؾؿ قال تعاىل قوه

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڻڻ ﴿ :ويؼقل سبحاكف وتعاىل يف كتابف الؽريؿ ،[270: ]آل عمران ﴾ٿٿٹ

﮲ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ *﮳ ﮴

 .[260-217 :]البقرة ﴾ۉ

وتحذير مـ ، مـ أهّؿ أبقاب الـصقحة لإلسالم والؿسؾؿقـ فػقف إضفار لؾسـّة وهق

 واستباكةسبقؾ الؿجرمقـ. ، وقضاء طىل الػتـة، البدطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (2/464)صحقح الترمذيلباين يف وصححف إ، (2175) أخرجف الترمذي (1)

 (.49)أخرجف مسؾؿ  (2)



ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف  15 التنًع اخلمف

 
، والرّد طىل الؿخالػقـ ٓيؽقن طؿال صالحا مؼبقٓ إٓ إذا أريد بف وجف اهلل تعاىل

ؽقت لققسػ بـ ح :صالح الػراءققال أب ،ورمحة الخؾؼ وهدايتفؿ ،وبقان الحؼ وإضفاره

 ،-الحسـ بـ حل :يعـل-ذاك يشبف أستاذه  :مـ أمر الػتـ فؼال اأسباط طـ وكقع شقئً 

مل يا أمحؼ أكا خقر لفمٓء مـ آبائفؿ  :ما تخاف أن تؽقن هذه غقبة؟ فؼال :فؼؾت لققسػ

اس أن يعؿؾقا بؿا أحدثقا فتتبعفؿ أوزارهؿ ومـ أصراهؿ كان أضّر وأمفاهتؿ أكا أهنك الـ

طؾقفؿ
(1)

. 

ومثؾ أئؿة البدع مـ أهؾ الؿؼآت الؿخالػة لؾؽتاب ": وقال ابـ تقؿقة 

فنن بقان حالفؿ وتحذير إمة مـفؿ  ،العبارات الؿخالػة لؾؽتاب والسـةوأ ،والسـة

الرجؾ يصقم ويصظ ويعتؽػ  :حتك ققؾ ٕمحد بـ حـبؾ ،واجب باتػاق الؿسؾؿقـ

وإذا  ،لـػسفقإذا قام وصىل واطتؽػ فنكؿا ه :يتؽؾؿ يف أهؾ البدع؟ فؼالوأحّب إلقؽ أ

 لؾؿسؾؿقـ هذا أفضؾ.قتؽؾؿ يف أهؾ البدع فنكؿا ه

إذ تطفقر  ،فبّقـ أن كػع هذا طام لؾؿسؾؿقـ يف ديـفؿ مـ جـس الجفاد يف سبقؾ اهلل

ودفع بغل همٓء وطدواهنؿ طىل ذلؽ واجب طىل سبقؾ اهلل وديـف ومـفاجف وشرطتف 

وكان  ،ولقٓ مـ يؼقؿف اهلل لدفع ضرر همٓء لػسد الديـ ،الؽػاية باتػاق الؿسؾؿقـ

فنن همٓء إذا استقلقا مل يػسدوا  ،مـ أهؾ الحربوفساده أطظؿ مـ فساد استقالء العد

."ؼؾقب ابتداءً وأما أولئؽ ففؿ يػسدون ال ،الؼؾقب وما فقفا مـ الديـ إٓ تبعاً 
(2)

 

ر أئؿة السؾػ مـ مجالسة أهؾ إهقاء ومخالطتفؿ أّيؿا تحذير َـّ  ،وقد حذَّ لؽ

بؾ يظـ أكف مـ  ،وٓ يـؼاد لفذه التقصقات ،البعض ٓ يستؿع لؿثؾ هذه التقجقفات

 مـ طـده بؿا اغتراًرا-فقلمـ طىل كػسف  ،الراسخقـ الذيـ ثبتت أقدامفؿ يف العؾؿ!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السقر (7/364 ،)وهتذيب الؽؿال (6/182). 

(2) مجؿقع الػتاوى (28  /231 - 232.) 
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ثؿ يبدأ يعتذر لفؿ  ،ؾ إهقاء ويصغل لؽالمفؿ ويستدل بشبفاهتؿأه فُقجالس -!طؾؿ

ثؿ يبدأ بعد فترة مـ الزمـ  ،ثؿ يدافع طـفؿ ويـتصر لفؿ ،بالتلويالت الؿتعّسػة الباصؾة

مـ جّراء  -هداه اهلل-كؿا حصؾ لعبد الحؿقد مخؾقف  :يتؽؾَّؿ بؾساهنؿ وتلصقالهتؿ

وبعض أخداكف  ،ملسو هيلع هللا ىلصب الـبل مجالستف لشقخف العقد شريػل الطاطـ يف أصحا

الؿؿقّعقـ
(1)

ـْ  قال سػقان الثقري  ،اا وزوً لؾؿـفج السؾػل الذي اكتسبقا إلقف هبتاكً   َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطؾح )التؿققع( الذي شـَّع طؾقف يف  أن أكف زطؿ -أصؾحف اهلل-العجقب مـ الدكتقر د الرحقظ  (1)

ؾحًا حادثًا مـ جفة الشرع أكف مل يرد يف كتب الجرح ومل يمثر وجعؾف مصط (3-2ص)( 2حاشقة )

ه خطًل مـ جفة الؾغة ٕكف ٓ ُيطؾؼ إٓ طىل السقائؾ، طـ أحد مـ السؾػ وإكؿا اشتفر طىل !، وطدَّ

ـْ تلثر بف مـ الؿـتسبقـ لؾسـة: ففذه مجازفة كبرى مـفقألسـة أهؾ الغؾ  والتشديد كسقد قطب وَم

 أصؾحف اهلل.

فؼد أخرج البخاري طـ سعد بـ أبل ، محصقرًا طىل السقائؾ كؿا زطؿ د.الرحقظ قفؾقس ه

ـْاَمُع اْلِؿْؾُح : »قال ملسو هيلع هللا ىلصسؿعُت رسقل اهلل : قال وقاص  َّٓ اْكاَمَع َكاَم َي ـَِة َأَحٌد إِ َٓ َيؽِقُد َأْهَؾ اْلَؿِدي

ـْ أراد أهؾفا بسقء أذابف اهلل كام ي: »وطـد مسؾؿ بؾػظ، «فِل اْلاَمءِ   .«الامء ذوب الؿؾح دمَم

 فتح الباريقال الحافظ ابـ حجر يف ، فالؿراد بـ)اكؿاع( يف الحديث إول أي يذوب

وٓ يريد أحد أهؾ : »يف أفراد مسؾؿ مـ صريؼ طامر بـ سعد طـ أبقف يف أثـاء حديث): (4/94)

هذه الزيادة : ل طقاض: قا«ذوب الؿؾح دم الامءوالؿديـة بسقء إٓ أذابف اهلل دم الـار ذوب الرصاص أ

ويحتؿؾ أن يؽقن الؿراد مـ ، وتقضح أنَّ هذا حؽؿف يف أخرة، خرتدفع إشؽال إحاديث إ

بسقء اضؿحؾ أمره كؿا يضؿحؾ الرصاص يف الـار: فقؽقن يف الؾػظ  ملسو هيلع هللا ىلصأرادها يف حقاة الـبل 

لؿـ أرادها يف  ويحتؿؾ أن يؽقن الؿراد، «ذوب الؿؾح دم الامءوأ: »ويميده ققلف، تؼديؿ وتلخقر

فنكف طقجؾ ، الدكقا بسقء وأكف ٓ يؿفؾ بؾ يذهب سؾطاكف طـ قرب: كؿا وقع لؿسؾؿ بـ طؼبة وغقره

ًٓ وصؾبًا لغرهتا يف : قال، وكذلؽ الذي أرسؾف، طـ قرب ويحتؿؾ أن يؽقن الؿراد مـ كادها اغتقا

 .الف أمر: بخالف مـ أتك ذلؽ جفارً  غػؾة فال يتؿ

فننَّ اهلل يرد كقده يف كحره حتك !، ـ أراد بلهؾ الؿديـة الـبقية كقداً ويف هذا وطقد شديد لؿ

بف يف كار جفـؿويذهب سؾطاكف أويضؿحؾ أمره أ ويف هذه ذكرى لؿـ كان لف قؾب ، ُيفؾؽف اهلل ويذوِّ

 شفقد.قألؼك السؿع وهوأ

ْوُب ِضدُّ الُجُؿقدِ و) مادة )ذاب(  لسان العربر ( اكظذاَب َيُذوُب َذْوبًا وَذَوباكًا َكؼقض مجَدَ ، الذَّ

ب ثقابت ومسؾَّؿات اإلسالم يف ، [1/396 ـْ ذوَّ  =فنصالق لػظ )التؿققع( طىل أهؾ الؿؽر السقئ مَؿ
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ب ققاطد وأصقل الؿـفج السؾػل يف الؿـاهج الؿـحرفة زطؿًا مـف أهنا وباقل إديان الباصؾة أ = ذوَّ

ر والتشـقع فضالً طـ التػريؼ والتحذير اجتفادية ٓ يسقغ فقفا اإللزام واإلكؽاومسائؾ خالفقة أ

 والتبديع: إصالق صحقح ٓ غبار طؾقف.

ـُ ، َتَسقََّؾ : وَتَؿقَّعَ ):  (22/224)تاج العروسوأما التؿققع مـ جفة الؾغة: فؼد جاء يف  وُسئَؾ اب

ـِ الؿفؾِ  َمْسعقٍد  ةً ، ط نُ ، فلذاَب فِضَّ ـْ أ": فؼاَل ، فَجَعَؾْت َتَؿقَُّع وَتؾقَّ ْشَبِف ما أْكُتْؿ َراؤوَن هذا م

: (125ص) شرح أدب الؽاتبوقال إصؿعل كؿا يف ، !(إْحَؿُؼ : والؿائِعُ ، ..."بالُؿْفؾِ 

التل تختال يف : والؿقاحة، .. تدافع السقؾ إذا تعؿجا: يصػ امرأة.مقاحة تؿقع مشقًا رهقجاً "

هل تتؾقى وتتثـك كؿا : ليؼق، التؾقي: والتعؿج، السفؾ مـ الؿشل: والرهقج، لمشقتفا وتـثـ

 ."يتؾقى السقؾ

طؾقف يف زطؿف أنَّ هذه الؽؾؿة غقر مقجقدة يف كتب  -حػظف اهلل-وقد ردَّ شقخـا محؿد بـ هادي 

: وذلؽ طـد ققلف تبارك وتعاىل، رجع إىل كتب الؾغة والتػسقر لقجدقل": -حػظف اهلل-قال ، الؾغة

بـ اقد فسره طبداهلل ،  كتب الؾغةفنكف قد جاء يف ذلؽ يف كتب التػسقر ويف﴾، ڄڄڄڃ﴿

فننَّ هذا حاصؾف راجع إىل ، لسان العربوجاء مذكقرًا أيضا يف ، مسعقد رضل اهلل تعاىل طـف

ن نقالؿفؾ هذا ه، الذائب الؿتؾقِّ فؼد ُسئؾ طـف طبداهلل بـ مسعقد فاكطؾؼ إىل دار ، الذائب الؿتؾقِّ

ثؿ أجراها يف ، أمر فُلضِرَم طؾقف الـاروأ، طؾقف الـارفَلضَرم ، إىل شلء بؼل فقفا مـ فضة، بقت الؿال

، وقد ذكره طدد مـ الؿػسريـ، هذا تػسقر ققلف تعاىل: قال، فلخذت تؿقع وتؾقن، الـار حتك ذابت

 ."هذا مؾخصف، الذوبان والتؾقنقفالتؿقع ه، وغقره الؾسانوذكره صاحب 

اتػؼ السؾػ طىل  مل ترد يف الشرع وٓثؿ إنَّ إصؾ يف إلػاظ واإلصالقات والؿسؿقات التل 

الؿشتبفة التل وولقست مـ إلػاظ الؿجؿؾة أ–إثباهتا وٓ هل مقجقدة يف لغة العرب وكػقفا أ

 .أنَّ الؿرجع فقفا إىل العرف وما اطتاده الـاس –تحتؿؾ أكثر مـ معـك حؼ وباصؾ

ومؿا يـبغل أن ": رحقل أسؿاء اإليؿان والؽػ  (7/286)الؿجؿقعيف  قال شقخ اإلسالم 

 ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ إلػاظ الؿقجقدة يف الؼرآن والحديث إذا طرف تػسقرها وما أريد هبا مـ جفة الـبل : يعؾؿ

إسؿاء ثالثة : ولفذا قال الػؼفاء، مل يحتج يف ذلؽ إىل آستدٓل بلققال أهؾ الؾغة وٓ غقرهؿ

وكقع ، بالؾغة كالشؿس والؼؿروكقع يعرف حده ، أكقاع: كقع يعرف حده بالشرع كالصالة والزكاة

 (.ذلؽقوكح ﴾ ۉۉ: ﴿يعرف حده بالعرف كؾػظ الؼبض ولػظ الؿعروف يف ققلف

الضعقػة "يف  وقد استعؿؾ العؾؿاء الؿعاصرون ذلؽ الؿصطؾح: مـفؿ الشقخ إلباين 

وكؿا يف : وكؿا يف شريط ]التحذير مـ تؼؾقد الؽػار والتشبف هبؿ[، [14/1418-1419]"

 .[638شريط  - ى والـقر]سؾسؾة الفد

 :[949كؿا ]يف شرحف لرياض الصالحقـ ص واستعؿؾف الشقخ ابـ طثقؿقـ 

 =[ وكؿا يف رده 544/ 2]الؿؾخص الػؼفل : يف واستعؿؾف الشقخ صالح الػقزان حػظف اهلل كؿا
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 :جالس صاحَب بدطة مل يسؾؿ مـ إحدى ثالثة

 .إما أن يؽقن فتـًة لغقره 

 .وإما أن يؼع يف قؾبف شلٌء فقزل بف فقدخؾف اهلل الـار 

 ـَ اهلَل طىل ديـِف  ،ؽؾَّؿقاواهلل ما أبايل ما ت :وإما أن يؼقل
وإين واثٌؼ بـػسل!!: فؿـ أمِ

صرفة طقـ سؾبف إياه.
(1)

 

الديـ » :ملسو هيلع هللا ىلصفاكطالقا مـ إيات وإحاديث التل ذكركاها وققل الرسقل 

.«الـصقحة
(2)

 

.«مـ غّشـا فؾقس مـا» :ملسو هيلع هللا ىلصولؼقلف 
(3)

 

شفده وأ ٓ يؿـعـ رجال هقبة الـاس أن يؼقل بحؼ إذا طؾؿف» :ملسو هيلع هللا ىلصولؼقلف 

.«ؿعفسوأ
(4)

 

.«ار  كان مُ  ققؾ الحّؼ ول» :ولؼقلف طؾقف الصالة والسالم
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : واستعؿؾف غقره مـ أهؾ العؾؿ.([2494طىل الؿزيـل يف ]جريدة القصـ العدد ) =

، مـ قبؾ طؾؿاء الجرح والتعديؾ يف الرواة لقست تقققػقة حتك تصح دطقاهوإلػاظ الؿستعؿؾة 

وأحقال الرواة ، حؽؿًا بحسب ما يؼتضقف حالف ووصػفوبؾ أهؾ الشلن يطؾؼقن طىل الراوي وصػًا أ

بؾ بعض العؾؿاء لفؿ اصطالح خاص !، وصػاهتؿ مـ جفة العدالة والضبط ٓ تعد وٓ تحصك

الجقاُب التػصقظ طىل ردِّ الدكتقر ]قف أحد. كؼؾتف مـ مؼال معـقن بــ هبؿ يف الراوة ٓ يشاركفؿ ف

 وفؼف اهلل. بتصرف يسقر ٕخقـا رائد آل صاهر[ إبراهقؿ الرحقظ

(1) البدع والـفل طـفا و، (54ٓبـ وضاح )صآطتصام (1/134)لؾشاصبل. 

 .(4944داود )قوأب (،4197والـسائل ) (،55أخرجف مسؾؿ ) (2)

 .(142رجف مسؾؿ )أخ (3)

ويف   (4447)ســ ابـ ماجةوصححف إلباين يف ، (3/5وأمحد )، (4447أخرجف ابـ ماجف ) (4)

الصحقحة (168)  ويفالروض الـضقر (1441) يف قهوالصحقح الؿسـد (1 /299 344.) 

البزار يف ، (449وابـ حبان )،  (354)طؿؾ الققم والؾقؾةوالـسائل يف ، (5/173أخرجف أمحد ) (5)

مسـده (3966) ، والطبراين يفالؽبقر (1648) ، ويفإوسط (7735) ، ويفالصغقر = 
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ففذه إسباب دفعتـل إىل أن أققم ببعض القاجب الذي ُيْطِؿعـل يف أحسـ الجزاء 

هداه -يف ذكر بعض الققػات مع طبد الحؿقد مخؾقف ، والؿثقبة مـ اهلل الؽريؿ العظقؿ

ائرة وربطف لؾشباب بلهؾ إهقاء أمثال طظ طىل تلصقالتف الباصؾة وشبفاتف الج -اهلل

وكّؾ هذا ثابت -محؿد حسان ومـ لّػ لّػفؿ والحقيـل والحؾبل ومصطػك العدوي 

لؿا كّؾؿتف يف أّول إمر وقؾت لف تػّضؾ و ،فحاولـا كصحف فؾؿ يرض بذلؽ ،-طؾقف

سقحّؾ ضقػا طـدكا أبك ورفض  -حػظف اهلل-لزهر سـقؼرة الشقخ الػاضؾ  ،لبقتل

بـػسف وجؾسـا طـده لؾؿـاصحة ٓ لؾؿحاكؿة قه -حػظف اهلل-ثؿ كّؾؿف الشقخ ، لحضقرا

أن  ،والثؿرة الؿرجّقة مـ ذلؽ واهلل شفقد طىل ما أققل، كؿا اّدطك يف خطبتف لؾجؿعة

 يرجع طؿا صدر مـف ٓ غقر.

واكتظركا مـف ، لبقتل فقطدين ومل يػ بقطده فدطقتفثؿ ذهبت أبحث طـف فالتؼقت بف 

لؽـ حتك هذه الؾحظة مل يبّقـ حّؼ اهلل جّؾ وطال يف ، ضـّـا بفققان وآصالح وهذا هالب

فؾست أكا العبد  ،ومل يتراجع طـ ققاطده التل أصّؾفا يف الدفاع طـفؿ ،كّؾ ماثبت طـف

 ،الضعقػ الذي يطالبف بالبقان وآصالح يف التحذير مـ همٓء وطـ تؼعقده الباصؾ

ۇۇۆۆۈ ﴿ :لذي يطالبف بذلؽ قال تعاىلاقوإكؿا الؿـفج السؾػل ه

 .[260 :]البقرة ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 -هداهؿ اهلل- وكذلؽ لؿا رأيت أكف قد تلّثر بؿـفجف وتلصقالتف كثقر مـ الشباب

سللت طـف مشايخـا صالح الػقزان وربقع بـ هادي الؿدخظ ، أبك أن يرجع طـ غّقفو

 .اكقه بؿا يستحّؼ ومحؿد بـ هادي الؿدخظ وأمحد بازمقل وغقرهؿ فلد

همٓء بنقامة الحجة طؾقف ببقان حال  -حػظف اهلل- لزهرالػاضؾ  الشقخقام  قدو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحقح ويف ،  (2166)الصحقحةوصححف إلباين يف ،  (1648)الدطاء( ويف 758) =

 . (2525)الترغقب والترهقب
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وشبفاتف أثؿة الؿخالػة لؿا ، ققاطده الباصؾةرد و، الؿػتقكقـ الذيـ يربط الشباب هبؿ

 كان طؾقف السؾػ الصالح.

ّلسقا ثؿ لؿا سؿع كثقر مـ أتباطف بذلؽ هاجقا وماجقا وأصبحقا يؾبّسقا ويد

أصؾحف -كؿا فعؾ ذلؽ أحد أشقاطف  -حػظف اهلل- يطعـقا خاصة يف شقخـا أمحد بازمقلو

وذلؽ لؽل -حقث زطؿ أن إبراهقؿ الرحقظ استدرك طؾقف سبعة أخطاء يف العؼقدة  -اهلل

يـّػر الـّاس مـف ويرّد الحّؼ الذي معف
(1)

 ،ذلؽقوأكف متك ُطرف وضفر يف الساحة؟ وكح ،

لؾّرحقظ الـصقحةالشباب بتقزيعف لؽتاب ويجتفد يف إضالل 
(2)

ويؾبّس طىل الشباب  ،

بلن طؾؿاء الجزائر
(3)

لقسقا يف مـزلة طظ الحؾبل ـ وذلؽ حتّك ٓ يؼبؾ الشباب جرحفؿ  

كشرها وكشر ردود طظ ويسعك جاهدا ـ خقّب اهلل سعقف ـ يف مجع التزكقات لف و، -فقف

بؾ ثبت طـف ، وغقر ذلؽ مـ الرزايا والباليا، قدالحؾبل بالباصؾ طىل طؾؿاء السـة والتقح

 : الؽذب يف طّدة أمقر مـفا

  يؿدح  -حػظف اهلل-تضؾقؾف لؾشباب السؾػّل بلن شقخـا محؿد طظ آدم إثققبل

قد سللتف فقؿا كؼؾف طـف فؽّذبف يف و، ويثـل ويزّكل طظ حسـ طبد الحؿقد الحؾبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حػظف -ٕن الشقخ  :ـ الؽذبأثبتفا لـا إن كـت صادقا كاصحا لفذه إمة الؿحؿدية وإٓ أكت رك (1)

، فضح رأسا مـ رؤوسؽؿ وذلؽ بالحجج والبراهقـ الساصعة الـّقرة فلقّض مضاجعؽؿ -اهلل تعاىل

الذي أثـك طؾقف مجقع مشايخـا  صقاكة السؾػل مـ وسقسة وتؾبقسات طظ الحؾبلوذلؽ يف كتابف 

وكحـ واهلل ٓ كتعصب ٓ ، ربقع بـ هادي وطبقد اهلل الجابري ومحؿد بـ هادي وغقرهؿ وغقرهؿ

ثؿ الؼضقة لقست يف وجقد الخطل فؽؾـا ذاك الرجؾ وإكؿا الؼضقة يف طدم الرجقع طـ ، لف وٓ لغقره

حال همٓء الحؾبل والحقيـل قالخطل والتؿادي يف الباصؾ وذلؽ بعد الـصح والبقان كؿا ه

 والرمضاين ومـ لّػ لّػفؿ مؿـ يدافع طـفؿ مخؾقف.

الشقخ  :طىل الؿغالطات والضالٓت والؿخالػات الشرطقة يه الرسالة التل تحتقوقد رّد طىل هذ (2)

 فؾتراجع. ،وغقرهؿ وغقرهؿ ،وطبد اهلل البخاري ،وطبقد اهلل الجابري ،ربقع بـ هادي

 وذلؽ لؿا طؾؿقا أن مشايخـا يف الجزائر ضّد مـفج طظ الحؾبل الؿـحرف. (3)
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 ذلؽ كّؾف.

 ػل ويـسب يف ذلؽ فتقى لؾشقخ الػاضؾ كذلؽ يف ربطف لؾشباب بالعقد شري

وقد سللتف ، أكف يؼقل ٓ بلس أن تستػقدوا مـف -حػظف اهلل-محؿد طظ فركقس 

 أكا مل أقؾف. :فؼال يل ،طؿا كسبف إلقف
ّ
هذا كذب طظ

(1)
 

  أن الؿـفج  -هداه اهلل-وكذلؽ ما يؼقم بف ركـف إيؿـ يف هذا الجاكب الذي يزطؿ

الرّيس ومـ لّػ لّػفؿ والرمضاين وة مـ طظ الحؾبل الذي كراه مـ إسؼاط لؾدطا

وأن الشقخ ربقع بـ ، أكف ما ُطرف طـ السؾػ وأكف مـفج دخقؾ طىل أهؾ اإلسالم

ٓ يزال و ،وذلؽ لؿا حّذر مـف هادي الؿدخظ أطان الشقطان طىل أخقف العقد شريػل

بؾدّي الرجؾ " :لفيرّد كالم أهؾ العؾؿ فقف بؼقومرتبطا بشقخف بؾ يعتبره مثؾ القالد 

"أطرف بف
(2)

بلن شبؽة سحاب السؾػقة التل يشارك فقفا مجع مـ طؾؿاء  :وققلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ يمخذ مـ سػقف معؾـ : وخذوا مؿـ سقى ذلؽ، ـ أربعةٓ يمخذ العؾؿ م: قال اإلمام مالؽ  (1)

وٓ مـ كذاب يؽذب ، الـاس إىل هقاهقوٓ مـ صاحب هقى يدط، بالسػف وإن كان أروى الـاس

إذ ، وٓ مـ شقخ لف طبادة وفضؾ، وإن كـت ٓ تتفؿف أن يؽذب طىل رسقل اهلل، يف أحاديث الـاس

 .(1/92ٓبـ طدي ) الؽامؾكان ٓ يعرف ما يحدث. 

مدخؾف  كف أقرب لشقخف الضال العقد شريػل مـ غقره مـ أهؾ العؾؿ ٕكف مـ بؾدتف ويعرفإ :أي (2)

كذا  -طؾؿاء الؿؿؾؽة :أي–هؿ بعقدون طـف ، والذيـ بدطقه وحّذروا الـاس مـف، ومخرجف و...

، طؾقف ٓ لفوهل حجة ، ويـّزل هذه الؼاطدة التل أساء غاية اإلساءة يف تـزيؾفا واستغاللفا، يزطؿ

ٕن أهؾ العؾؿ ذكروها يف الرجؾ الذي ُسئؾقا طـف ومل ، وهذا إن دّل فنكؿا يدّل طىل غروره وجفؾف

 . شلء مـ كتبف أومسؿقطاتف أو... ومل يؼػقا طىل، يعرفقه

أومـ الؼرائـ التل يـبغل اطتؿادها يف ترجقح حال الراوي الؿختؾػ فقف إذا كان الجرح فقف غقر 

 ر.مػّسر وٓ معتب

كان الرجؾ يؼدم طؾقـا مـ البالد ويذكر الرجؾ ويحدث طـف ": قال فعـ محاد بـ زيد 

بؾدي الرجؾ أطرف : وكان يؼقل .فنذا سللـا أهؾ بؾده وجدكاه غقر ما يؼقل، ويحسـ الثـاء طؾقف

 = .(175لؾخطقب)ص  الؽػاية. "بالرجؾ
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رف بحديث شققخفؿ مـ مؿا ٓشؽ فقف أن أهؾ البؾد أط" : (133)الؽػايةيف  وقال  =

بـ ووأهؾ مؽة أطرف بحديث طؿر، فلهؾ الؿديـة أطرف بحديث كافع ومالؽ مـ غقرهؿ، غقرهؿ

، وأهؾ الؽقفة أطرف بحديث أبل إسحاق السبقعل، وأهؾ البصرة أطرف بحديث قتادة، ديـار

 "...وهؽذا، وأهؾ مصر أطرف بحديث الؾقث بـ سعد

ما تؼقل يف سعقد بـ ، يا أبا طبد اهلل: اهلل أمحد بـ حـبؾ قؾت ٕبل طبد": زرطة الدمشؼلقوقال أب

 . (1/544)تاريخ أبل ُزرطة ."أكتؿ أطؾؿ بف: قال ؟بشقر

وٓ ، والغالب طؾقف الؼصص، كان مـ قصاص أهؾ الؽقفة": وقال ابـ طدي يف شؼقؼ الضبل

 الؽامؾ. "وهؿ أطرف بف، مذمقم طـد أهؾ بؾدهقوه، أطرف لف أحاديث مسـدة كؿا لغقره

(5/71.) 

لقس : قال الـسائل، إسحاق بـ إبراهقؿ بـ زبريؼ ضعقػ جداوطؿرقأب: وقال الشقخ إلباين 

أطرف بلهؾ قوكذبف محدث محص محؿد بـ طقف الطائل وه .لقس بشلء: داودقبثؼة. وقال أب

 . (758)الضعقػةبؾده. 

 الضابط شقخـا يف َبَؾِدّي : ما هقما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ 

، لؾعؾؿاء وصالب العؾؿ فؼطقهوأ، طىل اإلصالق فقدخؾ فقف العرف ويشؿؾ العقامقالرجؾ وهؾ ه

 أفقدوكا بارك اهلل فقؽ وجزاكؿ خقرا؟.

ٕن أهؾ ، الرجؾ أطرف بلهؾ بؾده. لؿاذا؟: يعـل، هذه يؼقلفا طؾؿاء الحديث: فلجاب بؼقلف

، ودراسة أحقال الرواة وأحقال أهؾ البدع، ملسو هيلع هللا ىلص سـة رسقل اهللالحديث لفؿ طـاية بؽتاب اهلل وب

ويستـد بعضفؿ ، شؽ أكف أطرف بلهؾ بؾده مـ البؾدان إخرى وكؾ واحد ٓ، لفؿ طـاية شديدة

بارك اهلل -وذاك يعرف أهؾ بؾده أكثر، هذا يعرف أهؾ بؾده أكثر، طىل بعض يف معرفة الرجال

أن أكا كثقر مـ جقراين ، اإلكسان: يعـل ،الـاس هؽذا ٓ يريدون أن كؾ، هذا شلء معروف -فقؽ

بارك اهلل - بقـؿا أهؾ الحديث يعرفقن ٕهنؿ لفؿ صؾة هبمٓء تربطفؿ هبؿ الرواية!، ما أطرففؿ

فقؿا : فلطـل، -بارك اهلل فقؽ- لفؿ تخصصات يف هذه إمقر، يبحثقن طـ طؼائدهؿ، -فقؽ

 وسـة الرسقل ويذب طـف ويحؿل حقاضف ٓ كّؾ مـ هب أطتؼد أن هذا يراد بف مـ يعتـل بؽتاب اهلل

 ودب.

تؽؾؿ يف غقر فـّف  ومـ، سؽت الجاهؾ لؼّؾ الخالفقول، وما أضـؽ إٓ مـ الصـػ إخقر قلت:

 أتك بالعجائب.

، لقسقا كلمثالؽ، لؽـ بشرط أن يؽقكقا مـ طؾؿاء الـؼد، كعؿ أهؾ بؾد الراوي أطرف بف كؿا تؼدم

أما إذا كان مػسرا ومبّقـا ومعتبرا وصدر مـ ، ػسر وغقر مبّقـ أوغقر معتبركان الجرح غقر م وأ

كاكقا مـ غقر بؾده إٓ أكف ثبت طـدهؿ ما قالحال فنكف مؼدم طىل التعديؾ ٕهنؿ ولقطؾؿاء كؿا ه

 =وسـبقـ ذلؽ بشلء مـ ، -مـ ضؿـفا أشرصة مسجؾة بصقتف-يؼتضل تبديعف وتحذير الـاس مـف 
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ومـ قسعقف الحثقث هو ،صؾبة العؾؿ طبارة طـ ُزَباَلٍة يؽتب فقفا كؾ أحدوالسـة 

 وو......"كصحح وٓ كجرح" كان طىل شاكؾتف يف إضالل الشباب السؾػل بؼاطدة

استشرت  ،ة ٓ هقادة فقفا ضّد الؿـفج السؾػل وأهؾففؾؿا رأيتفؿ قامقا ققمة شرس

ويف ، بعض مشايخـا يف أن كؼػ بعض الققػات مع همٓء الؿبطؾقـ إفاكقـ الؿشاغبقـ

فاستحسـقا ذلؽ وشّجعقين ،شبفاهتؿ أفؽة أثؿة التل يـادي هبا شقخفؿ مخؾقف
(1)

 

ـ كثر فقف الؿخّذلقن الذيـ خاصة أكـا يف زم، طىل هذا العؿؾ الذي كسلل اهلل مـف الؼبقل

 خذلقا أهؾ السـة وصاروا يف ضّػة الؿـافحقـ طـ أهؾ البدع؟!

 :أي–وكذلؽ لؿا رأيت بعض الشباب الخّقريـ ضحايا لفذا الؿـفج الخبقث 

خاصة يف مققػفؿ مـ طظ الحؾبل  ،وهؿ مؾبّس طؾقفؿ يف ذلؽ، -حزب الحؾبل

عاستحسـت مج، والحقيـل ومحؿد حسان والعقد شريػل
(2)

وتبققـ أسباب جرح  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولؿا ثبت طـدهؿ مـ ، . ثؿ إن بعضفؿ مـ أشقاخف ومؿـ جالسقه وطرفقهالتػصقؾ بؿشقئة اهلل =

 إدلة والبراهقـ طىل اكحرافف فؾؿاذا هذا التؾبقس والتدلقس.

وهؿ ، أضػ إىل ذلؽ أكف اكتؼده وحّذر مـف طؾؿاء وهؿ مـ أطؾؿ الـاس بلسباب الجرح والتعديؾ 

خ طبد الغـل طقيسات وأزهر سـقؼرة مثؾ الشق، وهؿ مـ أهؾ بؾده، مؿـ يعرفقكف تؿام الؿعرفة

وهبذا اتضح أن هذه الؼاطدة التل يريد إضالل ، وطبدالؿجقد مجعة وطبد الخالؼ وغقرهؿ وغقرهؿ

 وأكف مـ الؿدسقسقـ طىل الؿـفج السؾػل. ، الشباب السؾػل هبا حجة طؾقف ٓ لف

شقكة يف حؾقق أهؾ وجعؾف  -حػظف اهلل-وأخّص بالذكر مـفؿ الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ  (1)

 إهقاء والبدع.

مـ تتبع ، هؾ ما يؼقم بف أحد صؾبة العؾؿ: كصف ما -حػظف اهلل-سئؾ شقخـا صالح الػقزان  ـ1 (2)

وإخراجفا يف أشرصة بحقث يخصص لؽؾ داطقة شريًطا يذكر فقف ، ومجعفا، أخطاء بعض الدطاة

 ؟ففؾ هذا مـ الؿـفج الصحقح، وهػقاتف، هءأخطا

هذا مـ الدطقة إىل ، ففذا صقب :وبقان الخطل، إذا كان الؼصد مـ هذا بقان الحؼ" :فلجاب بؼقلف

 ."أكـا كبقـ إخطاء ٕجؾ أٓ يؼع الـاس فقفا، اهلل

، هؾ مـ مـفج السؾػ مجُع أخطاء شخٍص ما: ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ شقخـا ربقع بـ هادي 

 = وإبرازها يف مملَّػ يؼرؤه الـاس؟
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الجارحقـ لفؿ مـ أهؾ العؾؿ وأققالفؿ فقفؿ لعؾ اهلل يـػع هبا ويزيؾ آلتباس وتـؽشػ 

إقـعة والؿغالطات والتؾبقسات والتدلقسات التل يغّش هبا الشباب ويؾعب بعؼقلفؿ 

 بنلؼاء الشبفات الؿاكرة وآرائفؿ الػاسدة.

 تحذير السؾػل مـ مـفج التؿّقع الخؾػلوقد جعؾت هذه الرسالة التل سّؿقتفا بـ

 : تتخّؾؾفا بعض الؿسائؾ وهل كؿا يظ، ضّؿـتفا ببعض الؿباحثوإىل سبعة فصقل 

 :َيْ، يف نقض قُاعدٍ الباطلٕ :الؿصل األّل

 شتراصف اإلمجاع يف التبديع. -1

 يف أن كالم أهؾ العؾؿ يف أهؾ إهقاء والبدع غقر مؾزم بف إخذ بف وأكف محّؾ  -2

اجتفاد وذلؽ كاختالف الـّؼاد يف الرواة جرحا وتعديال ويف إحاديث تصحقحا 

 .وتضعقػا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومحاية ، ومحاية كتبفؿ، هذه يؼقلفا أهؾ الضالل لحؿاية بدطفؿ !سبحان اهلل": فلجاب =

سقفؿ مـ إشخاص، مـاهجفؿ ذكرا كثقًرا مـ ضالٓهتؿ.. مجع  ملسو هيلع هللا ىلصكعؿ اهلل ورسقلف  ،ومحاية ُمؼدَّ

كالم القفقد والـصارى واكتؼدهؿ يف كثقر مـ أيات الؼرآكقة وأهؾ السـّة والجؿاطة مـ فجر 

، ؿقا طىل الجفؿ بـ صػقان وبشر الؿريسل وَأحَصقا بدطفؿ وضالٓهتؿتلريخـا إىل يقمـا هذا تؽؾّ 

ومجعقا أققال أهؾ الػرق وكؼدوها فؿـ حّرم هذا؟ هذا مـ القاجبات إذا كان الـاس سقِضؾُّقن 

رت مـفا باسؿف فجزاك اهلل خقًرا أكت بذلؽ َأْسَدْيَت ، بِبَِدِطِف الؽثقرة ومجْعتَفا يف مؽان واحد وحذَّ

أجقبة فضقؾة الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ السؾػقة طىل أسئؾة ًرا لإلسالم والؿسؾؿقـ. خقًرا كبق

 .أبل رواحة الؿـفجقة

قال هبذه  -حػظف اهلل  -يف رّده طىل الشقخ طبقد  إبراهقؿ الرحقظ ـ أصؾحف اهلل ـ .والغريب أن د

فلهؾ العؾؿ متػؼقن "(: 7)ص  الرد الؿتؾطػ طىل الـؼد الؿتعسػيف أول كتابفالشبفة حقث قال 

ؾة بدطقى الرد  طؾك أنَّ تتبع هذه الزٓت ومجعفا مـ بطقن الؽتب والتـؼقب طـفا دم إشرصة الؿسجَّ

هبذا يستدرك : قؾت..طؾقفا لقس هذا مـ هدي السؾػ الصالحقـ وٓ مـ سبقؾ العؾامء الـاصحقـ.

إهقاء ويػـدون شبف الؼقم  حتك طىل الؿتؼدمقـ مـ أهؾ العؾؿ فنهنؿ كاكقا يـؼبقن كتب أهؾ

 .ويـؼؾقن كالمفؿ حرفقا مـ بطقن كتبفؿ
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اشتراصف آقتـاع لؼبقل كالم أهؾ العؾؿ يف تحذيرهؿ مـ أهؾ إهقاء  يف -3

 والبدع.

أن يعرف مـ جّرحف  اشتراصف قبؾ جرح الجارح: كؼض قاطدتف الباصؾة وهل -4

ح استػصالأن يؽقن بقـ اوأن يجؾس إلقف أوأ ح والؿجرَّ  .لؿجرِّ

ح.كصحِّ  :مقافؼتف ٕهؾ البدع يف قاطدهتؿ -5  ح وٓ كجرِّ

 :َفٌّ أربعٕ مباحح، يف دفاعٌ عو أيل البدع َاأليُاء: الؿصل الجاىٕ

 ويشتؿؾ طىل مسائؾ وهل :املبحح األَل : 

 دفاطف طـ طظ الحؾبل. -1

 بقان أسباب جرح أهؾ العؾؿ لعظ حسـ الحؾبل. -2

 يف طظ حسـ الحؾبل. عؾؿأققال أهؾ ال -3

 ْويشتؿؾ طىل مسائؾ وهل :املبحح الجان: 

 دفاطف طـ أبل إسحاق الحقيـل. -1

 بقان أسباب جرح أهؾ العؾؿ ٕبل إسحاق الحقيـل. -2

 أققال أهؾ العؾؿ يف أبل إسحاق الحقيـل. -3

 ويشتؿؾ طىل مسائؾ وهل :املبحح الجالح: 

 ثـاؤه طىل محؿد حسان. -1

 حؿد حسان.بقان أسباب جرح أهؾ العؾؿ لؿ -2

 أققال أهؾ العؾؿ يف محؿد حسان. -3

 ويشتؿؾ طىل مسائؾ وهل :املبحح الزابع: 
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 بقان مخالطتف لشقخف العقد شريػل. -1

 بقان أسباب جرح أهؾ العؾؿ لشقخف العقد شريػل. -2

 أققال أهؾ العؾؿ يف شقخف العقد شريػل. -3

  يف طعهٌ يف الشلفّني. :الؿصل الجالح

 أنٌ مضّعٕ للُقت.َاجلزح َالتعدِل  يف تزيّدٍ يف علم: الؿصل السابع

 يف حكم امتحاى الهاس بأيل األيُاء البدع الذٓ أقض مضجعٌ.: الؿصل اخلامظ

 يف خمالطتٌ أليل البدع.: الؿصل الطادع

 .شبًات َردَد :الؿصل الطابع

 : ؿا يظكوهل 

 ققاس طبد الحؿقد مخؾقف ٕخطاء طظ حسـ  :وهل ،الشبفة إوىل والرد طؾقفا

 ابـ حجر.وابـ كثقر وبلخطاء أبل حـقػة  الحؾبل

 ن السؾػ كان طـدهؿ التقحقد يـؼسؿ إىل إ": وهل ققلف ،الشبفةالثاكقة والرد طؾقفا

 قثؿ اضطروا أن يزيدوا تؼسقؿا ثالثا وه، تقحقدي الربقبقة وإلقهقة: قسؿقـ

إسؿاء والصػات مـ باب التبققـ وذلؽ يف مؼابؾة الطقائػ الضالة كذلؽ ققل 

 ."اكؿقة مـ باب التػسقر والتبققـتقحقد الحزيادة حقيـل بال

 ٓزم الطعـ يف جؾساء العالمة إلباين ": وهل ققلف: الشبفة الثالثة والرد طؾقفا

 ."يستؾزم مـف الطعـ يف إلباين

 مـ كاكت لف حسـات كثقرة وضفر مـف " :وهل ققلف ،الشبفة الرابعة والرد طؾقفا

أمثال الحؾبل ، وتـزيؾفا طىل أهؾ إهقاء ،"ف بؿشقئة اهللسقئة واحدة فنهنا تغتػر ل
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 والحقيـل والؿصطػك العدوي وأشؽالفؿا.

 كقن ": ققل بعض أتباع طبد الحؿقد مخؾقف :وهل ،الشبفة الخامسة والرد طؾقفا

بعض الـاس واقػًا ضد التؽػقريقـ والحركققـ أن كغض الطرف طـ بعض 

 ."اكحرافاتف

 ن إ" :ققل بعض أتباع طبد الحؿقد مخؾقف :وهل ،ؾقفاالشبفة السادسة والرد ط

 ."شقخف العقد شريػل تراجع طـ إمقر التل ُبّدع مـ أجؾفا

 .الؿـفج السؾػل يطالب طبد الحؿقد مخؾقف بالتقبة واإلصالح والبقان 

ثؿ فّرغت كالم الشقخ أمحد بازمقل يف التحذير مـ طبد ، ثؿ ذيؾتفا بخاتؿة البحث

 الحؿقد مخؾقف.

طىل  -حػظف اهلل-يػقتـل يف هذه الؿؼدمة أن أشؽر شقخـا الػاضؾ أمحد بازمقل  وٓ

كصائحف وتقجقفاتف وتؼديؿف لفذه الرسالة فؼد أفرغ جفدا مـ وقتف يف قراءة هذا البحث 

كؿا جاء يف الحديث ، «فؿـ ٓ يشؽر الـاس ٓ يشؽر اهلل» ،فجزاه اهلل خقرا
(1)

. 

 ،وقبقلف مؿـ جاء بف ،اكـا إىل الرجقع لؾحؼواهلل أسلل أن يقّفؼـا وإخق ،هذا

 خقر مـ آجتفاد يف وآقتصاد يف السـة ،التؿادي يف الباصؾ فالرجقع إىل الحؼ خقر مـ

  .البدطة

وإكؿا بقاكا لؾحؼ يف هذه  ،إّكل ما قصدت آكتؼام لـػسل ،وواهلل الذي ٓ إلف غقره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأبقكعقؿ (3447وابـ حبان )، (4811داود )قوأب، (2491) ل( والطقالس7926أخرجف أمحد ) (1)

 يف ي: البخاروأخرجف أيًضا،  (9117)شعب اإليؿان يف ل( والبقفؼ7/165) الحؾقة يف

إدب الؿػرد (218)وصححف إلباين يف ، (829) ل، والؼضاطالؿشؽاة (3425 ،) ويف

الصحقحة (416). 



        ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف   التنًع اخلمف
28 

 
وأخقرا  ،وأبك أن يرجع طـفاالققػات التل جاكب طبد الحؿقد مخؾقف فقفا الصقاب 

وأن  ،أن يجعؾ طؿظ هذا خالصا لقجفف الؽريؿ ،رب العرش الؽريؿ ،أسلل الّؾف العظقؿ

وما تقفقؼل إٓ  ،إن أريد إٓ اإلصالح ما استطعت ،يرمحـل يقم ٓ يـػع مال وٓ بـقن

 .صحبف أمجعقـووصّؾك اهلل طىل كبقّـا محّؿد وطىل آلف  ،باهلل

 

 

 وكتبه

 هلل طبد الحؿقد طظ يحقك كجار الفضابلطبد اقأب

 لؾعام الثالث والثالثقـ وأربعؿائة وألػ لعشر لقال خؾت مـ شفر شقال

 طىل صاحبفا أفضؾ الصالة وأتّؿ التسؾقؿ مـ الفجرة الـبقية

 مؽة الؿؽرمة
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 الفصل األول

 ّالسد علُٔ اغرتاط اإلمجاع يف التبدٓع باطل٘ ٍّٕ تأصٔل خملْف لكاعدٗ

وذلؽ لؿا سئؾ طـ أهؾ إهقاء أمثال طظ الحؾبل -لحؿقد مخؾقف قال طبد ا

أكا أققل لؽ صراحة أن همٓء الـاس ما كتػاهؿ معفؿ ما " :-والحقيـل وأشؽالفؿا

أحب أن أخقض معفؿ يف مثؾ هذه إشقاء حتك هؿ طـدهؿ إذا قال طالؿا
(1)

 ،ققٓ يّتبع 

 ،مؼؾد لػالنوعصب لػالن أتالزم شقخا يؼقل لؽ أكت متوأكت أن تؾتزم شقخا أ

مـ العؾؿاء وققلف طىل العقـ والرأس لؽـ لقس دائؿا ققلف قياأخل الشقخ ربقع ه

 الصقاب قه

 .طدم قراءة كتبفوأ ،طدم السؿاع لفوأ، هؾ أمجع العؾؿاء طىل الؼقل بتركف

، يا شقخ لؿا تؽؾؿـا هذا الؽالم قالقا لـا هذه قاطدة طظ حسـ :فؼال لف السائؾ

 .إلمجاعاشتراط ا

 .أكثرية أهؾ العؾؿ :فؼال لف مخؾقف

هؾ أكثرية أهؾ العؾؿ اشترصقا اإلمجاع يف تبديع : فاطترض طؾقف السائؾ بؼقلف

 .؟شخص

ٓ وأ، وقالقا ٓ تسؿعقا لف، هؾ أكثرية أهؾ العؾؿ تؽؾؿقا فقف :فؼال لف مخؾقف

 .؟تؼرؤوا كتبف

 .ففؿتؽ أن ما تؼصد :فؼال لف السائؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كذا قال (1)
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 .؟ففؿت أن :فؼال لف مخؾقف

 .كعؿ :قال لف السائؾ

يف الؿسائؾ  ولذلؽ كحـ دائؿا كؼقل سقاء يف الؿسائؾ الػؼفقة أ :فؼال لف مخؾقف

 ،قضقة التعديؾ والتجريح تقزن ٓتمخذ هؽذا يعـلويف الؿسائؾ الؿـفجقة أ والعؼدية أ

فال بد مـ أن تقزن.
(1)

 

الشقخ العباد  :قال لفوقال ٕحد اإلخقة الثؼات لؿا سللف طـ طظ حسـ الحؾبل 

زّكاه.
(2)

 

 :لـا مع كالمف طّدت وقػات :قلت

طك الحؾبلـىل خـد الحؿقد مخؾقف يؿشل طـطب :أّال
(3)

الرحقظو 
(4)

 

والرمضاين
(5)

ومـ لّػ لّػفؿ يف اشتراصفؿ شرصا لقس يف كتاب اهلل وٓ يف سـة رسقل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مـ مؼطع صقيت (1)

 .فاتح محقانإخ قوه (2)

ثؿ مققػ طامة الطؾبة إذا أمجع أهؾ العؾؿ طىل تبديع واحد ٓ : قال الحؾبل يف شريط مسجؾ بصقتف (3)

ذا استطاطقا الترجقح لفؿ أن يرجحقا ما استطاطقا إ: أكا أققل، مجعقاأإذا ما ، يسعفؿ أن يخالػقه

 .يلخذوا إحقط كلي مسللة شرطقة

وبقـ أباصقؾف يف اشتراصف اإلمجاع يف التبديع  -حػظف اهلل-وقد رّد طؾقف الشقخ ربقع بـ هادي  قلت:

ر كػَسُف بالجفؾ والعـاد والؽذب]يف مؼال طـقكف بـ  .فؾقراجع [الحؾؼة الثاكقة - الحؾبل ُيَدمِّ

وأما الحالة الثاكقة لؿققػ العؾؿاء مـ تبديع بعض الؿعّقـقـ  ...": قال الدكتقر إبراهقؿ الرحقظ (4)

َّٓ يف حّؼ أهؾ البدع الظاهريـ الذي ٓ يخػك ، ففل إمجاطفؿ واّتػاقفؿ طىل تبديعف وهذا ٓ يتصّقر إ

 ."ا اجتؿع طؾقففقؿقوٓ شّؽ وٓ ريب أن الصقاب يف هذا ه، أمرهؿ طىل طؾؿاء أهؾ السـة

ؾ  -هداه اهلل–قال طبدالؿالؽ رمضاين  (5) يف أثـاء دفاطف طـ العقد الشريػل مـ خالل شريط مسجَّ

!!، يلكؾ اإلكسان مـ البدع حتك يصقر مبتدطًا؟قكؿ كقؾ!، أططقكا مقازيـؽؿ يف التبديع؟": بصقتف

قا لقس لفؿ حؼ أن يدخؾقا يف ما طرف، ٓ بد أن يعرفقكف!، ما تعرفقكف؟وها تعرفقن هذا أ!، أططقكا؟

 = .! أططقكا الؿقازيـ؟، هذا
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إن كان مائة وباصؾ  قوكؾ شرط لقس يف كتاب اهلل فف ،وٓ طرفف السؾػ الصالح ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

شرط كؿا جاء يف الحديث
(1)

الذي جاء بف  هبذا إصؾ الباصؾ الؿبطؾ يفدم اإلسالمو، 

 .كؿا سـبّقـ ذلؽ بؿشقئة اهلل تعاىل ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل 

مل يعرففا أهؾ  -اشتراط اإلمجاع يف التبديع-ففذه الؼاطدة الؿستفجـة الؽاسدة 

هتدم التل ويؼة أهؾ إهقاء والبدع،العؾؿ إٓ طـ أهؾ التؿققع والشغب مؿـ ركب صر

التل مآلفا إىل الؼاطدة و ،القٓء والبراء قأصال مـ أصقل الديـ الحـقػ أٓ وه

ٓ ) :وقاطدة الحؾبل الؿشاهبة لفا(، ويعذر بعضـا بعضا فقؿا اختؾػـا فقف: )اإلخقاكقة

 (.كجعؾ خالفـا يف غقركا سببًا لؾخالف فقؿا بقــا

بة امرأة ثؿ سلل ولّقفا طـف جقراكف وأهؾ الؿسجد الؼريب أن رجال تؼّدم لخط قفؾ

وكحسبف كذلؽ وٓ ، ٓ كعؾؿ طـف إٓ خقراوفؼالقا لف يحضر الجؿعة والجؿاطة ، مـ بقتف

 وذلؽ بؿا ضفر لفؿ.، كزكل طىل اهلل أحدا

الذي يف أغؾب وقتف يؽقن معف يف حّؾف وترحالف وثؿ ذهب إىل شريؽف يف التجارة 

ٓ  ما -الذي يسػر طـ أخالق الرجال-يػعؾ يف السػر  :للف طـف فقؼقل لفثؿ يس ،ثؼة قوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وترك ، الحاكؿ فالن ترك هذه الؿسللة مل يحؽؿ فقفا بؿا أكزل اهلل: كحـ كؿا كـا كؼقل لؾتؽػقريقـ =

: !ما طـدهؿ شلء ! كؿ طدد الؿتروكات حتك يصبح كافرًا خارجًا مـ الؿؾة؟، أربعة، ثالثة، اثـقـ

 فحشروا حقـئذ يف هذا الؿضقؼ.، ما ٓ يؾزمٕهنؿ حؼقؼة ألزمقا أكػسفؿ 

 واحدة.، أثبتقا لـا أكف مبتدع؟!: كػس الشلء كؼقل لفمٓء

 ."!!!ثؿ أثبتقا أنَّ العؾؿاء قد أمجعقا طىل تبديعف؟: ثاكقاً 

يف شريط بعـقان ]أجقبة طبدالؿالؽ رمضاين الجزائري طىل أسئؾة أطضاء  -أصؾحف اهلل-وقال 

ؾت يف الشفر السادس مـ طام  - مـتديات الؿحجة السؾػقة ٓ بد مـ إمجاع العؾؿاء ": [2447ُسجِّ

 ".!!!لتؽؾقػ الـاس بالتبديع

ما بال رجال يشترصقن شروصا لقست دم ملسو هيلع هللا ىلص: » قال رسقل اهلل: قالت طـ طائشة  تؿام الحديث (1)

ي أخرجف البخار «باصؾ وإن كان مائة شرطقكتاب اهلل ما كان مـ شرط لقس مـ كتاب اهلل فف

 .(1544ومسؾؿ )، (2563)
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وذلؽ ٕن الؿستشار  :يػعؾف يف الحضر مـ إشقاء الؿـؽرة ومـ خبره كقت وكقت

ممتؿـ كؿا جاء يف الحديث.
(1)

 

كـت ويّل هذه الؿرأة الضعقػة التل هل أماكٌة يف الُعـُؼ أتـؽحفا  قل ،فقا طبد الحؿقد

ـّ بؽ قوهذا ه، ٓ وألػ ٓ :قابالج ؟إّياه إٓ إذا كـت ترى ما يراه الحؾبل  ،الظ

 والّرمضاين ومـ سؾؽ مسؾؽفؿ مـ الطعـ والّتشؽقؽ يف خبر الّثؼة.

 والذي ،حالف ضاهرمـ  لفؿ بدا هذا بؿا "طـف إٓ خقرا ؾؿٓ كع" :فالذيـ قالقا

الذي طؾؿ حجة طىل مـ مل واصؾّع طىل أشقاء خػقت طؾقفؿ و، جّرحف طؾؿ طـف ما مل يعؾؿقا

 ا لرطقتف.الـاصح وإٓ يعتبر غاش   فقجب قبقل ققل ،يعؾؿ

 يجد راويا أمجعقا طىل ضعػف. مـ تتّبع حال الرواة بالتتّبع وآستؼراء قّؾ أنْ  :ثاىٔا

مـ طؾؿ حجة "تصادم وتخالػ ققاطد السؾػ يف أن  هذه الؼاطدة الػاسدة :ثالجا

 "مـ رأى حجة طىل مـ مل ير"و ،بالعدم اقس طؾؿً لعؾؿ لكؿا أن طدم ا "طىل مـ مل يعؾؿ

 "الؿثبت مؼّدم طىل الـايف"و "زيادة الثؼة مؼبقلة"و ،"مـ أثبت شقًئا حجة طىل مـ كػاه"و

 ."حػظ حجة طىل مـ مل يحػظ"ومـ ، ٕكف معف زيادة طؾؿ

 ايطقحقن هبوٓ يعبمون هبذه الؼقاطد السؾػقة ـ قـ الؿتؿّقعقالحؾبق ولفذا كجد أن

ٕهنا تؽشػ خبثفؿ وسقء : -وتؼّض مضاجعفؿ إذا سؿعقا مـ يحتّج هبا-أرضا 

صقيتفؿ وما أمؾت طؾقفؿ شقاصقـفؿ اإلكسقة والجـقة وما جعؾقه مـ اشتراصفؿ اإلمجاع 

يف التبديع إٓ لضرب الؿـفج السؾػل وأهؾف ومحاية لؿـ كان طىل شاكؾتفؿ مـ أهؾ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصقن طـ حقاض شريعة سقد الؿرسؾقـ حامإهقاء مـ ردود أهؾ العؾؿ الالبدع و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجف ، «الؿستشار مممتـ: »قالملسو هيلع هللا ىلص طـ أبل الفقثؿ بـ التقفان أن رسقل اهلل : تؿام الحديث (1)

وأمحد  (1991)وابـ حبان ، (219/ 2)والدارمل  ،(3745) فابـ ماجو ،(5128)داود قأب

 . (6744)صحقح الجامعوصححف إلباين يف (5/274)
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اشتراط هذه الؼاطدة الظالؿة الجائرة التل تصادم الؼقاطد السؾػقة التل  :زابعا 

إمثؾة يف ذلؽ ٓ تعّد ومـ إخبار  ملسو هيلع هللا ىلصكثقر مؿا جاء بف الـبل  ذكركاه يستؾزم مـفا صرح

 :وٓ تحصك ولـذكر ثالثة كؿاذج طىل سبقؾ اإليجاز

 .زنعتني داخل الهعب٘ صالٗ :املجال األّل

دخؾ الؽعبة وفقفا سّت سقاٍر فؼام طـد سارية  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  طـ ابـ طباس 

فدطا ومل يصّؾ.
(1)

 

إكؿا أمرتؿ بالطقاف ومل تممروا بدخقلف قال مل يؽـ يـفك طـ دخقلف  :َيف رَإِ

لؿا دخؾ البقت دطا يف كقاحقف  ملسو هيلع هللا ىلصولؽـل سؿعتف يؼقل أخبرين أسامة بـ زيد أن الـبل 

 «هذه الؼبؾة» :ؾفا ومل يصؾ فقف حتك خرج فؾؿا خرج ركع يف قبؾ البقت ركعتقـ وقالك

.«بؾ دم كؾ قبؾة مـ البقت» :قال ؟أيف زواياها ؟ما كقاحقفا :قؾت لف
(2)

 

يقم الػتح فـزل بػـاء الؽعبة  ملسو هيلع هللا ىلصقدم رسقل اهلل  :قال  وطـ طبد اهلل بـ طؿر

وبالل  ملسو هيلع هللا ىلصالباب قال ثؿ دخؾ الـبل وأرسؾ إىل طثؿان بـ صؾحة فجاء بالؿػتح فػتح 

وأسامة بـ زيد وطثؿان بـ صؾحة وأمر بالباب فلغؾؼ فؾبثقا فقف مؾقا ثؿ فتح الباب فؼال 

هؾ  :خارجا وبالل طىل إثره فؼؾت لبالل ملسو هيلع هللا ىلصفبادرت الـاس فتؾؼقت رسقل اهلل  :طبداهلل

 :قال .ففبقـ العؿقديـ تؾؼاء وج :قال ؟أيـ :قؾت .كعؿ :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصصىل فقف رسقل اهلل 

.وكسقت أن أسللف كؿ صىل
(3)

 

وأسامة وبالل وطثؿان قدخؾ الؽعبة ه ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  :أيضا  وطـ ابـ طؿر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحقح مسؾؿ (3342). 

 .(3216أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.1332وهذا الؾػظ طـد مسؾؿ )، (1791، 1644أخرجف البخاري ) (3)
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 :فسللت بالٓ حقـ خرج :بـ صؾحة الحجبل فلغؾؼفا طؾقف ثؿ مؽث فقفا قال ابـ طؿرا

جعؾ طؿقديـ طـ يساره وطؿقدا طـ يؿقـف وثالثة أطؿدة  :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصما صـع رسقل اهلل 

ه وكان البقت يقمئذ طىل ستة أطؿدة ثؿ صىل.وراء
(1)

 

ٕكف مل  :صىل يف جقف الؽعبة ملسو هيلع هللا ىلصكان يـػل كقن الـبل  فعبد اهلل بـ طباس 

 .وغقره مـ الصحابة طؾؿ ما مل يعؾؿف والذي طؾؿ حجة طىل مـ مل يعؾؿ ،يشاهد ذلؽ

 :لؽـ العؾؿاء أخذوا برواية بالل ومـ معف مـ إصحاب: قال الشقخ إلباين 

ٕهنا زيادة ثؼة وٕكف مثبت والؿثبت مؼدم طىل الـايف كؿا هل الؼاطدة يف مثؾ هذا 

مل يعؾؿ ذلؽ وأولئؽ طؾؿقا  قفف .مل أره صىل :مل يصّؾ  :ومعـك ققل أسامة .آختالف

ومـ طؾؿ حجة طىل مـ مل يعؾؿ.
(2)

 

 .األمس بكتل الْشؽ : املجال الجاىٕ

 :قال لؾقزغ ملسو هيلع هللا ىلصرتف أن رسقل اهلل أخب أن طائشة  :طـ طروة بـ الزبقر 

ومل أسؿعف أمر بؼتؾف. :قالت، «فقيسؼ»
(3)

 

كان يـػخ طؾك » :أمر بؼتؾ القزغ وقال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  وطـ أم شريؽ 

.«إبراهقؿ 
(4)

 

أمر بؼتؾ القزغ وسؿاه فقيسؼا. ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  وطـ طامر بـ سعد طـ أبقف 
(5)

 

ٓ يـػل أن يؽقن  ،إمر بؼتؾ القزغ يف ملسو هيلع هللا ىلصأهنا مل تسؿع مـ الـبل  فـػل طائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1329)أخرجف مسؾؿ (1)

(2) الثؿر الؿستطاب (1/429). 

 .(2239)ومسؾؿ ، (2346و 1831أخرجف البخاري ) (3)

 .(2237ومسؾؿ )، (3359أخرجف البخاري ) (4)

 .(2238أخرجف مسؾؿ ) (5)
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 والؿثبت مؼدم طىل الـايف. ،سؿع مـف إمر بؼتؾ القزغ غقرها مـ الصحابة 

 .البْل قاٜنا: املجال الجالح
كان يبقل قائؿا فال تصّدققه ما كان  ملسو هيلع هللا ىلصمـ حدثؽؿ أن الـبل  :قالت طـ طائشة 

يبقل إٓ قاطدا.
(1)

 

شعري يشّدد يف البقل ويؼقل إن بـل إسرائقؾ مقسك إقكان أب :وطـ أبل وائؾ قال

 ملسو هيلع هللا ىلصأتك رسقل اهلل  ،فؼال حذيػة لقتف أمسؽ ،كان إذا أصاب ثقب أحدهؿ قرضف

سباصة
(2)

ققم فبال قائؿا. 
(3)

 

سباصة ققم فبال قائؿا ثؿ دطا بؿاء فجئتف بؿاء  ملسو هيلع هللا ىلصأتك الـبل  :قال وطـ حذيػة 

فتقضل.
(4)

 

ؿاشك فلتك سباصة ققم خؾػ حائط فؼام كؿا كت ملسو هيلع هللا ىلصقال رأيتـل أكا والـبل  :َيف رَإِ

يؼقم أحدكؿ فبال فاكتبذت مـف فلشار إيل فجئتف فؼؿت طـد طؼبف حتك فرغ.
(5)

 

وكاّل حّدث ، ملسو هيلع هللا ىلص روت بؿا رأت وهل كاكت قؾقؾة إسػار مع الـبل  فعائشة 

 مـ طؾؿ حجة طىل مـ مل يعؾؿ"أن  :بؿا طؾؿ ورأى والؼاطدة الشرطقة طـد أهؾ العؾؿ

مـ أثبت شقئًا "و "مـ رأى حجة طىل مـ مل ير"و ،أن طدم العؾؿ لقس طؾؿًا بالعدم.كؿا "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحقحةإلباين يف  فوصحح، (347وابـ ماجف ) (،29(، والـسائل )12)الترمذي أخرجف  (1)

(241). 

هل الؿزبؾة والؽـاسة تؽقن يف فـاء الدور مرفؼا ٕهؾفا وتؽقن يف : بضؿ السقـ الؿفؿؾة :باصةالسُّ  (2)

 .الغالب سفؾة ٓ يرتد فقفا البقل طىل البائؾ

 (273)أخرجف مسؾؿ  (3)

 (،23داود )قوأب (،18والـسائل ) (،13والترمذي ) (،273ومسؾؿ ) (،222ي )أخرجف البخار (4)

 .(345وابـ ماجف )

 .(273ومسؾؿ)، (225أخرجف البخاري) (5)
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ٕكف معف زيادة  "الؿثبت مؼدم طىل الـايف"و "زيادة الثؼة مؼبقلة"و، "حجة طىل مـ كػاه

 ."حػظ حجة طىل مـ مل يحػظ"مـ و، طؾؿ

 ،فؿةفؼقل مـ جّرح مؼدم طىل ققل مـ طدل: ٕن التعديؾ يؽقن طـد اكتػاء الت

خاصة طـدما يؽقن الجرح مػسرا ومبقـا وصادرا مـ  ،والجرح طـد ثبقت العؾؿ هبا

 أطرف الـاس بلسبابف.

  :خامطا
وذكرت -يف التبديع اإلمجاع  ؽاشتراصبفعىل مذهبؽ يا طبد الحؿقد مخؾقف 

حقث ، فلكت متـاقض يف ذلؽ ومخالػ حتك لؿذهبؽ، -اشتراط أكثرية أهؾ العؾؿ

 طؾؿائـا.  مـ - وإن كـا ٓ كشترصف - جرحفؿ الؿػسر لؾعدد إكثرخالػت أهؾ العؾؿ يف

حّذر مـف أكثرية أهؾ العؾؿ ا قد ستؿقتم افؿثال طظ حسـ الذي تدافع طـف دفاط

مـفؿ شقخـا طبد اهلل الغديان وصالح  ،وجّرحقه بالحجج الدامغة والبراهقـ الساصعة

ربقع بـ هادي و ،حقك الـجؿلوأمحد بـ ي، محؿد بـ طبد القهاب البـاو، الػقزان

 ،وطبقد اهلل الجابري ،وطبد العزيز الراجحل ،زيد بـ هادي الؿدخظو، الؿدخظ

محؿد طؿر و ،وطبد اهلل البخاري ،وصالح السحقؿل ،ومحؿد بـ هادي الؿدخظ

طؾؿاء الؽقيت وغقرهؿ ووطؾؿاء القؿـ  ،وطؾؿاء الجزائر ،وأمحد طؿر بازمقل، بازمقل

ومخالػ حتك لؼاطدتؽ ، ا تؾعب طىل الحبؾقـ وتلكؾ طىل الشدققـفلكت إذ ،وغقرهؿ

 ومذهبؽ.

 : ضادضا
فؾؿاذا  ،العؾؿاء طىل ذلؽ يعّدلف إٓ إذا أمجعوإذا كان ٓ ُيؾزم أحد أن يجّرح راويًا أ

رّد كثقر مـ أهؾ العؾؿ طىل أهؾ إهقاء بؾ حتك طىل بعض أهؾ السـة يف تصحقحفؿ 



ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف  37 التنًع اخلمف

 
كاكقا ٓ  صـّػ أهؾ العؾؿ كتبا يف الرد طؾقفؿ إذا لؿاذاو ،لبعض إحاديث وهل ضعقػة

 الصحقحةو ،ولؿاذا وضعت ققاطد الجرح والتعديؾ ،يريدون إلزامفؿ بلققالفؿ

وسـذكر بعضا مـفا يف مقضعف. ،لؾعالمة إلباين كثقرة بالـؿاذج الضعقػةو
(1)

 

 :ضابعا
القٓء  قإلسالم أٓ وهيف تؼريرك لفذه الؼاطدة الؿستفجـة هتدم أصال مـ أصقل ا

وكّتػؼ فقؿا اتػؼـا طؾقف ويعذر  ،والؽّؾ يصبحقا طـدكا سقاسقة يف مـزلة واحدة ،والبراء

 ،فالذي يتتؾؿذ طىل كتب سقد قطب وحسـ البـا ،بعضـا بعضا فقؿا اختؾػـا فقف

شقخؽ العقد شريػل وغقرهؿ مـ أهؾ ووأشرصة بـ ٓدن وطظ بؾحاج ، والؼرضاوي

، فال يجقز لؽ أن تـؽر طؾقف ٕكف مل ُيجؿع أهؾ العؾؿ طىل تبديعفؿ ،حديثاالبدع قديؿا و

وخالػت إمجاع ،فلكت بذلؽ هدمت القٓء والبراء
(2)

يف التحذير مـ أهؾ البدع السؾػ  

 وإذٓلفؿ وإقصائفؿ وآبتعاد طـفؿ وطدم الؽالم معفؿ وغقر ذلؽ.

مـ طظ حسـ الحؾبل  وأذكر قصة باختصار حصؾت يل مع أحد الؿشايخ الؿؼّربقـ

والذي كان يبقع فقفا - كـت يف أحد الؿؽتبات اإلسالمقة بؿؽة الؿؽرمة ،-هداه اهلل-

ودخؾ الذي ذكرتف آكػا إىل الؿؽتبة فتجاذبـا أصراف الحديث  -صالب طؾؿ يدرس معـا

فبدأ يشتؽل مـ كػرة بعض الشباب مـ ، فسللتف طـ أحقال الدطقة السؾػقة يف إردن

سـ الحؾبل وغقره مؿـ هؿ طىل شاكؾتف ثؿ بدأ يطعـ يف أهؾ العؾؿ مـ دروس طظ ح

 ،فؽان يتصّػح الؽتب، فلطرضت طـف، صرف خػّل بزطؿف أهنؿ هؿ السبب يف ذلؽ

وكـت مع صاحبل كتذاكر مسائؾ طؾؿقة فؼؾت لصاحبل مستشفدا بؼقل الحارث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.46 – 43ص: )اكظر  (1)

 .(336 - 326ص( و)88 - 82ص)دة اكظر لؾؿزيد مـ الػائ (2)
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 ،يستؿع قطؾقف وهوذكرت شقئا مـ مدحف والثـاء  رمحف اهلل. :الؿحاسبل فؼؾت لف طؿدا

فؼؾت لف  ،ما تعرف حال الحارث الؿحاسبل؟ ،يا أخل :فـظر إيّل كظرة ازدراء وقال يل

مـ أهؾ العؾؿ مـ أثـك طؾقف
(1)

، فلطرض طـل .أما تبديع اإلمام أمحد لف هذا رأيف فقف 

  -قدس اهلل روحف-فؼؾت لصاحبل مرة أخرى يف أثـاء كالمـا قال سقد قطب 
ّ
فلكؽر طظ

طبد اهلل الجبريـالشقخ فؼؾت لف  ،مرة أخرى
(2)

زكاه ومدحف وأثـك طؾقف خقرا كذلؽ  

زيدقأب بـ طبد اهللالشقخ بؽر 
(3)

طبد اهلل وأما الذيـ حّذروا مـف كالشقخ إلباين و، 

ثؿ قؾت ، مّرة أخرى لفلطرض طـ، وربقع الؿدخظ وغقرهؿ ففذا رأيفؿ فقف الدويش

فـظر ، وأسؽـف فسقح جـاتف ل أسامة بـ ٓدن قا، لصاحبل مرة أخرى يف أثـاء كالمـا

كف مجاهد يف إالشقخ طبد اهلل بـ جبريـ يؼقل طـف  :فؼؾت لف، إيّل كذلؽ كظرة ازدراء

مجتفد يف ذلؽ والذيـ قالقا  قسبقؾ اهلل تعاىل وأما مسللة تؽػقره لحؽام الؿسؾؿقـ فف

 قوهذا ه :ت لف حقـئذفؼؾ، فذا رأيفؿ فقففكف مـ رؤوس الخقارج يف هذا العصر إ :طـف

الذي كحـ تعّؾؿـاه مـ طظ حسـ الحؾبل يف أكف ٓ ُيؾزم أحد يف تبديع شخص حتك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والرد طىل الؿخالػقـ  ،أصقل الدياكات ويف، الزهد لؾحارث كتب كثقرة يف: وبؽرققال الحافظ أب (1)

 هتذيب الؽؿال. والؿحاسبل كبقر الؼدر ...وكتب كثقرة الػقائد، مـ الؿعتزلة والرافضة وغقرمها

 . (12/114)السقرو (5/214)

مـ اإلخقان الؿسؾؿقـ وقد طرف بدفاطف طـفؿ وطـ مجاطة التبؾقغ وأهؾ البدع كسقد قطب قه (2)

وأسامة بـ ٓدن الخارجل وطبد الرمحـ طبد الخالؼ  وحسـ البـا ومحؿد طؾقي مالؽل الؼبقري

وسػر الحقايل وسؾؿان العقدة وغقرهؿ مـ أهؾ البدع وصعـف يف طؾؿاء السـة كؿحؿد أمان الجامل 

 وأمحد يحقك الـجؿل وربقع بـ هادي وغقرهؿ وغقرهؿ.

 أبل زيد ٓ يستحؼ بؽر بـ طبد اهلل :وذلؽ لؿا سئؾ طـف -حػظف اهلل-قال شقخـا طبقد اهلل الجابري  (3)

، وأمر آخر، هذا وجف، ويدافع طـ سقد قطب دفاطا ققيا مستؿقتا، رجؾ قطبّل محترققبؾ ه، الثـاء

معامؾة الحؽام يف ضقء الؽتاب لؿا كتب أخقكا الشقخ طبد السالم بـ برجس آل طبد الؽريؿ كتابف 

لداخؾقة بلن هذا الؽتاب ٓ يصؾح ا إىل وزارة اتؼريرً  -طػا اهلل طـا وطـف-بؽر هذا قكتب أب والسـة

 هوالشقخ ربقع رّد طؾقف ردا جقدا.ا .....ولؽـ تؼريره ققبؾ بالرفض، لفذا الققت
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فبدأت أبّقـ لف مخالػات الحؾبل لشريعة رب العالؿقـ ، ُيجؿع أهؾ العؾؿ يف ذلؽ

فؾؿ يؾبث إٓ أن أخذ كتبف التل ، وجرح الجارحقـ لف مـ كالم مشايخـا الؿمتؿـقـ

 الؿؽتبة.اشتراها وخرج مـ 

 ،مريض قمسعقد طىل حذيػة وهقدخؾ أب :فعـ خالد بـ سعد مقىل أبل مسعقد قال

إن الضاللة حّؼ الضاللة أن تعرف " :فؼال حذيػة ،أوصـا :فؼال أبقمسعقد ،فلسـده إلقف

ن يف الديـ!!، ما كـَت تـؽِر وتـؽِر ما كـَت تعِرف "وإّياك والتؾقُّ
(1)

 

 .التعدٓلّض اجلسح أقْال أٍل العله عيد تعاز: ثاميا

اتػؼ أهؾ العؾؿ طىل أن " :(145)ص  الؽػايةيف  ـ قال الخطقب البغدادي  1

 .وطدلف مثؾ طدد مـ جرحف فنن الجرح بف أوىل ،مـ جرحف القاحد واإلثـان

أن الجارح يخبر طـ أمر باصـ قد طؾؿف ويصدق الؿعدل ويؼقل  :والعؾة يف ذلؽ

 ،وتػردت بعؾؿ مل تعؾؿف مـ اختبار أمره ،ؾؿتفاقد طؾؿت مـ حالف الظاهرة ما ط :لف

فقجب  ،وأخبار الؿعدل طـ العدالة الظاهرة ٓ يـػك صدق ققل الجارح فقؿا أخبر بف

 لذلؽ أن يؽقن الجرح أوىل مـ التعديؾ.

ثـا حـبؾ بـ  :محد الدقاق قالأكا طثؿان بـ أ :أخبركا محؿد بـ أمحد بـ رزق قال

كان الرجؾ يؼدم طؾقـا  :سؿعت محاد بـ زيد يؼقل :قال ثـا خالد بـ خداش :إسحاق قال

مـ البالد ويذكر الرجؾ ويحدث طـف ويحسـ الثـاء طؾقف فنذا سللـا أهؾ بالده وجدكاه 

لؿا كان طـدهؿ  :قؾت .بؾدّي الرجؾ أطرف بالرجؾ :وكان يؼقل :قال .طىل غقر ما يؼقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (25 )اإلباكةوابـ بطة يف  ،(15/88وابـ أبل شقبة ) ، (134)الػتـرواه كعقؿ بـ محاد يف  (1)

الســ داين يف الوطؿرقوأب ،(273-1/272كعقؿ )قوأب ،(4/467والحاكؿ ) ،(573-571و)

وأبل الؼاسؿ  ،(134صحقح: ٕن لف شاهدًا طـد كعقؿ ابـ محاد أيضا )ق( وه26) القاردة يف الػتـ

  (3117.)الجعدياتالبغقي يف 
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عؾ محاد الحؽؿ لؿا طؾؿقه مـ زيادة طؾؿ بخبره طىل ما طؾؿف الغريب مـ ضاهر طدالتف ج

 جرحف دون ما أخبر بف الغريب مـ طدالتف.

إذا اجتؿع يف شخص  :(99)صالؿؼدمةيف  ـ وقال الحافظ ابـ الصالح  2

والجارح يخبر طـ  ،ٕن الؿعدل يخبر طؿا ضفر مـ حالف :فالجرح مؼدم :جرح وتعديؾ

التعديؾ أوىل. والصحقح  :قؾفؼد ق فنن كان طدد الؿعدلقـ أكثر :باصـ خػل طىل الؿعدل

 .واهلل أطؾؿ ،لؿا ذكركاه :الجرح أوىل أنَّ  -والذي طؾقف الجؿفقر-

- (3/361الـؽت طىل مؼدمة ابـ الصالحيف  اـ وقال الحافظ الزركشل معؾِّؼً 3

يعـل ٕن الؽثرة تؼقي الظـ والعؿؾ بلققى الظـقـ واجب كؿا يف تعارض ": (362

يعـل ٕنَّ تؼديؿ الجرح  ،لؿا ذكركا :تؼديؿ الجرح :قحالحديثقـ وإمارتقـ: والصح

وذلؽ مقجقد مع زيادة طدد الؿعدل وكؼصف  ،لتضّؿـف زيادة خػقت طىل الؿعدلقإكؿا ه

 ."وطدلف مائة قدم ققل القاحد لذلؽجرحف واحد  قفؾ ،ومساواتف

دً 4 كان  إنْ ":  (2/191)فتح الؿغقثيف  اـ وقال الحافظ السخاوي ممكِّ

حؽاه الخطقب طـ صائػة وصاحب  ،معتبر! -التعديؾ :أي- ققن أكثر طددا ففالؿعّدل

الؿحصقلوالعؿؾ بلققى الظـقـ واجب كؿا يف تعارض  ،: ٕنَّ الؽثرة يؼقي الظـ

وهذا خطل وُبعد مؿـ تقمهف: ٕنَّ الؿعدلقـ وإْن كثروا ما لبثقا  :الحديثقـ: قال الخطقب

كشفد أنَّ هذا مل يؼع  :أخبروا بذلؽ وقالقا قول ،يخبرون طـ طدم ما أخبر بف الجارحقن

ـْ  .مـف ٕهنا شفادة باصؾة طىل كػل ما  :جرحويؽقكقا أهؾ تعديؾ أ أنْ  لخرجقا بذلؽ ط

لتؿضقة  قوإنَّ تؼديؿ الجرح إكؿا ه ،وإْن مل يعؾؿقه فثبت ما ذكركاه ،يصح ويجقز وققطف

 قفؾ ،دل وكؼصف ومساواتفوذلؽ مقجقد مع زيادة طدد الؿع ،زيادة خػقت طىل الؿعدل

م القاحد لذلؽ.  جرحف واحد وطدلف مائة ُقدِّ

تعارض جرح وتعديؾ قدم قدم الجرح طىل  قول ... :ـ وقال الـقوي  5
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 ويؽقن طدد الؿعدلقـ أكثر أ وٓ فرق بقـ أنْ  ،الؿختار الذي قالف الؿحؼؼقن والجؿاهقر

ٕن الجارح اصؾع  :حقح إولوالص ،إذا كان الؿعدلقن أكثر قدم التعديؾ :وققؾ ،أقؾ

طىل أمر خػل جفؾف الؿعدل.
(1)

 

فقـبغل أن يؽقن  ،وأما إذا تعارض جرح وتعديؾ :ـ وقال اإلمام ابـ كثقر  6

م قوهؾ ه ،االجرح حقـئذ مػسرً   والصحقح …؟إحػظ والترجقح بالؽثرة أ وأ ؟الؿؼدَّ

را كان إذا مطؾؼا مؼّدم الجرح أن .مػسَّ
(2)

 

فالجرح  ،إذا اجتؿع فقف جرح مػسر والتعديؾ :التدريبيف  ـ قال السققصل7

 إصح طـد الػؼفاء وإصقلققـ.قهذا ه ،زاد طدد الؿعدل قمؼدم ول

أكف  شارحا لحديث جابر   (1/277)سبؾ السالم يف ـ قال الصـعاين  8

يف وققل الحافظ ابـ حجر ، إذا تقضل أدار الؿاء طىل مرفؼقف ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل ": قال

بؾقغ الؿرام :"أخرجف الدارقطـل بنسـاد ضعقػ". 

 :ويف اإلسـاديـ معا ،وأخرجف البقفؼل أيضا بنسـاد الدارقطـل" :فؼال الصـعاين

وطده ابـ  ،وضعػف أمحد وابـ معقـ وغقرمها ،متروك قوه ،الؼاسؿ بـ محؿد بـ طؼقؾ

وصرح بضعػ  ،أكثر وهـا الجارح ،كثر الؿعدل لؽـ الجارح أوىل وإنْ  ،حبان يف الثؼات

 ."وغقرهؿ ،وابـ الصالح والـقوي ،الحديث مجاطة مـ الحػاظ كالؿـذري

أن يصػف بضعػ الحػظ  قالجرح الؿعؿؾ بف ه وطـدي أنَّ " :الشقكاين  ـ قال 9

 هذا طىل فاشدد…باإلقدام طىل ما يدل طىل تساهؾف بالديـ وبالتساهؾ يف الرواية أ وأ

."الخالف اجأمق اضطراب طـد بف تـتػع يديؽ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح مسؾؿ (1 /125). 

(2) اختصار طؾقم الحديث (135-134)ص. 

(3) إرشاد الػحقل (1/145). 



        ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف   التنًع اخلمف
42 

 
هذه الؼضقة يعرف و ،الجرح إذا كان مػسرا فالعؿؾ طؾقف" :ـ قال الؿعّؾؿل  14

."ما فقفا بؿعرفة دلقؾفا
(1)

 

ٕن  ،الجرح إذا تعارض مع التعديؾ ُقدم الجرح": ـ قال الشـؼقطل 11

الؿجّرح اّصؾع طىل أمر خػل..فنن كان الؿعّدلقن أكثر مـ الؿجرحقـ فؽذلؽ يف 

ل :ٕن سبب تؼديؿ الجرحالصحقح  ِح بؿا خػل طىل الؿعــدِّ وذلؽ ٓ  ،طؾُؿ الؿجرِّ

."ضعقػ قوققؾ يؼدم التعديؾ لؾؽثرة وه ،يـتػل بؽثرة طدد الؿعّدلقـ
(2)

 

إذا اجتؿع يف الراوي جرٌح ُمبّقـ السبب ": أمحد شاكر  ـ قال الشقخ 12

مع الجارح زيادة طؾؿ مل يّطؾع ّٕن  ،وإن كُثر طدد الُؿعّدلقـ ،فالجرُح ُمؼّدمٌ  ،وتعديؾ

إٓ أّكف يخبر طـ أمر  ،وّٕكف مصّدٌق لؾُؿعّدل فقؿا أخبر بف طـ ضاهر حالف ،طؾقفا الُؿعّدل

 باصـ خػل طـف.

ولؽـّف  ،طرفُت السبب الذي قالف الجارح :وقّقد الُػؼفاء ذلؽ بؿا إذا مل يؼؾ الؿعّدل

فـػاه الؿعّدل بؿا يدلُّ يؼقـًا  ،لؾجرحإذا ذكر الجارح سببا معّقـا وأ ،تاب وحُسـت حالف

.التدريبطىل ُبطالن السبب. قالف السققصلُّ يف 
(3)

  

وتلّثر وتبعف يف ذلؽ طبد الحؿقد -ـ وهذه الؼاطدة الػاسدة التل قعدها الحؾبل  13

والؿغراوي والعقد ، والحقيـل ،محؿد حسان أمثال لحؿاية أخداكف مـ -مخؾقف

كاذب يف ذلؽ كؿا  قهوالذي زطؿ أكف شقخف وطىل صريؼتف  قد خالػ فقفا شريػل و...

لف كؿاذج كثقرة يبقّـ ويـصر فقفا مـفج  فاإلمام إلباين ، اشتفر هبذه الخصؾة الذمقؿة

فؿـ ، السؾػ يف أن الجرح الؿبقـ الؿػسر مؼّدم طىل التعديؾ وٓ يشترط اإلمجاع يف ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التـؽقؾ (1/95). 

(2) الؿذكرة (123)ص. 

(3) الباطُث الحثقث (89: ص). 
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 : ذلؽ

 :أّال
 :(21)ص دفاع طـ الحديث الـبقيكتابف يف حاشقة  قال الشقخ إلباين 

طققن ولذلؽ ٓ يـبغل أن يغتّر أحٌد بؿا ذهب إلقف ابـ سقد الـاس يف مؼدمة كتابف "

 ،مـ تقثقؼ القاقدي!: فنكف خالػ ما طؾقف الؿحؼؼقن مـ إئؿة قديًؿا وحديًثا إثر

: وأي "ؾوجقب تؼديؿ الجرح الؿػسر طىل التعدي" :ولؿـافاتف طؾؿ الؿصطؾح طىل

وقد اهتؿف بف أيضًا اإلمام الشافعل الذي يزطؿ البقصل أكف  ،جرح أققى مـ القضع؟!

اب :وقال أمحد ،حاتؿقداود وأبقوأب ،يؼؾده  ."كذَّ

 : ثاىٔا
أربع مـ الـساء ٓ »: ( حديثا 4127)  الضعقػةيف  أورد الشقخ إلباين 

 ،والحرة حتت الؿؿؾقك ،ت الؿسؾؿوالقفقدية حت ،الـصراكقة حتت الؿسؾؿ :مالطـة بقـفـ

 .«والؿؿؾقكة حتت الحر

وضعػ كؾ ، بـ شعقب بفوطـ طؿر ،مـ صريؼ طثؿان بـ ططاء الخراساين طـ أبقف

بـ شعقب وفؽؾ هذه الطرق إىل طؿر :وبالجؿؾة" :ثؿ قال ، الشقاهد والؿتابعات

الخراساين وططاء ": الؿعرفةولذلؽ قال البقفؼل يف  .وبعضفا أوهك مـ بعض ،واهقة

ابـ شعقب طـ أبقف طـ جده و.. وكحـ إكؿا كحتج بروايات طؿر.معروف بؽثرة الغؾط

ومل كجد لفذا الحديث صريؼًا صحقحًا إىل  ،واكضؿ إلقف ما يمكده ،إذا كان الراوي طـف ثؼة

 ."وطؿر

/  (2الداريةوقال الحافظ ابـ حجر يف  ،( وأقره249-248/ 3ذكره الزيؾعل )

 ."مـ ٓ يعتؿد طؾقف وودون طؿر": (76
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واحتج بف  ،حاتؿ وغقرمها قوططاء وثؼف ابـ معقـ وأب" :وأما ققل ابـ التركؿاين

سللت أبل طـف  :وابـف طثؿان ذكره ابـ أبل حاتؿ يف كتابف وقال ،صحقحفمسؾؿ يف 

 .يؽتب حديثف :فؼال

 إن أصحابـا :فؼؾت .ٓ بلس بف :طـف فؼال اسللت دحقؿً  :ثؿ ذكر طـ أبقف قال

قال ابـ  .! واستحسـ حديثف؟وأي شلء حدث طثؿان مـ الحديث :قال ؟يضعػقكف

فتبقـ أن  ،فعىل هذا أقؾ إحقال أن تؽقن روايتف هذه متابعة لرواية صدقة: التركؿاين

 ."مل تصح أساكقده إىل طؿرو :فال كسؾؿ ققل البقفؼل ،سـد هذا الحديث جقد

ٕكؽ ٓ  :فال ققؿة لؽالمؽ ،مل تسّؾؿ وسّؾؿت أ" :بؼقلف فتعؼبف الشقخ إلباين 

فنكؽ  :أوهك مـ بقت العـؽبقت قبؿا ه قول ،وإكؿا لتؼقية الؿذهب ،تتجرد لؾحؼ

 ،إىل أحسـ ما ققؾ مـ التعديؾ -طثؿان بـ ططاء وأبقف -طؿدت يف تؼقية الرجؾقـ 

الذيـ يؼقؿ ولقس هذا سبقؾ الباحثقـ  ،وأطرضت طـ كؾ ما ققؾ فقفؿا مـ التجريح

 وذلؽ ٕكف هبذا إسؾقب الؿـحرف يستطقع أهؾ إهقاء أنْ  :اؿاء لؽالمفؿ وزكً العؾ

يضعػقا ما شاؤوا مـ إحاديث باإلطراض طـ ققاطد هذا العؾؿ الشريػ  ويصححقا أ

 بشرصفا الؿعروف طـد العؾؿاء. ،الجرح مؼدم طىل التعديؾ :ومـفا قاطدة

مع -كؼقل الحاكؿ  :فؼد أطرض الرجؾ طـ كؾ ما ققؾ يف طثؿان مـ الجرح

. وغقر "اضعقػ جد  " :. وققل الساجل"يروي طـ أبقف أحاديث مقضقطة" :-تساهؾف

 .وغقره التفذيبذلؽ مؿا تراه يف 

كؼقل  :فؾؿ يعرج طىل ما ققؾ فقف مـ الجرح الؿػسر :وكذلؽ فعؾ يف أبقف ططاء

ن رديء الحػظ كا" :. وققل ابـ حبان"احدثـا ططاء الخراساين وكان كسق  " :شعبة فقف

ويرسؾ  ،اصدوق يفؿ كثقرً ": ولذلؽ قال الحافظ فقف كؿا تؼدم ،"يخطكء وٓ يعؾؿ

 ."ويدلس
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.واهلل سبحاكف وتعاىل أطؾؿ .لشدة ضعػف :سؾؿ مـف فؾـ يسؾؿ مـ ابـف فننْ 

(1)
 

 : ثالجا

الؾفؿ إين » يف رّده طىل مـ قّقى رواية ططقة العقيف لحديث قال الشقخ إلباين 

 ،كؿا زطؿ إكصاري ،أكف ثؼةل وطىل فرض أكف يعـ" :«ؼ ّ السائؾقـ طؾقؽ....أسللؽ بح

كؿا أكف يعارض  ،معارض بتضعقػ أمحد وغقره مـ إئؿة الذيـ تؼدمت أسؿاؤهؿ قفف

 : وهل ،الحؼقؼة التالقة التل خالػفا إكصاري

وبخاصة إذا كان -أكف مـ الثابت يف طؾؿ الحديث أن الجرح  :الحؼقؼة إخرى

ر بشقئقـ ،مؼدم طىل التعديؾ -امػسرً   : وجرح ططقة هـا مػسَّ

 الحػظ.ء قس :إول

التدلقس. :وأخر
(2)

 

 : زابعا
وما خضراء  :فؼقؾ :-«إياكؿ وخضراء الدمـ»: معؾؼا طىل حديث- وقال 

 ."«الؿـبت السقء ة الحسـاء دمالؿرأ» :قال ؟الدمـ

 إمثال يف يوالرامفرمز، رادإف رواه الدارقطـل يف" :وقال مخرجف العراقل

 ."ضعقػ قوه يتػرد بف القاقد" :قال الدارقطـل ،مـ حديث أبل سعقد الخدري

 .( 1/  118) ق  خالصة البدر الؿـقر وذكر كحقه ابـ الؿؾؼـ يف

متروك فؼد كذبف اإلمام أمحد والـسائل وابـ الؿديـل  قبؾ ه :-إلباين :أي– قؾت

 .وغقرهؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الضعقػة (9/125-134). 

(2) الضعقػة (1 /13). 
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فنكف  :وغقره مـ الحـػقة ،ؼ بعض الؿتعصبقـ لف مؿـ قدم لبعض كتبفوٓ تغتر بتقثق

".اجلزح املبني مقدم علٖ التعدِل :طىل خالف الؼاطدة الؿعروفة طـد الؿحدثقـ
(1)

 

 :خامطا
بعد تخريجف مـ  «يؼقؿ قمـ أّذن فف» معؾؼا طىل حديث- قال الشقخ إلباين 

ســ أبل داود والترمذي وشرح السـة قي مـ صريؼ طبد الرمحـ بـ زياد بـ لؾبغ

الؿذكقر بعض الػضالء الؿعاصريـ  لوقد ذهب إىل تقثقؼ اإلفريؼ": -أكعؿ اإلفريؼل

وذلؽ ذهقل مـف طـ قاطدة الجرح مؼدم  !وبـاء طؾقف ذهب إىل أن حديثف هذا صحقح

وقد أكؽر طؾقف هذا  ،سقء الحػظ قبقـ هـا وه قوه ،طىل التعديؾ إذا تبقـ سبب الجرح

....وقد بسطت الؽالم طىل ضعػ هذا الحديث يف .الحديث وغقره سػقان الثقري

ضعقػ ســ أبل داود كتابل
(2)

"
(3)

. 

ومـ الـاس  ،ومـ أهؾ الخقر" :ـ قال الشقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل 14

ويحب أهؾ الحديث، لؽـف يرى أن إئؿة قد اختؾػقا  ،الطقبقـ مـ يحب طؾؿ الحديث

 :فقظـ أكف ٓ سبقؾ إىل ذلؽ ،واختؾػقا يف التصحقح والتضعقػ ،ديؾيف التجريح والتع

فالن ثؼة. وقال  :فلكت إذا قال لؽ رجؾ ،ٕن إئؿة رضقان اهلل طؾقفؿ وضعقا ققاطد

 .والطرب قرأيتف طىل آٓت الؾف ووالطرب أ قأكا سؿعتف يعؽػ طىل آٓت الؾف :لؽ آخر

 فبلي الؼقلقـ تلخذ؟

 وحسـ الؿعامؾة. ،يصظ معـا فالن ثؼة :ويؼقل لؽ رجؾ

 والطرب. قأكا رأيتف طاكًػا طىل آٓت الؾف :وآخر يؼقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الضعقػة (1 /69). 

(2) ضعقػ ســ أبل داود (1/188). 

(3) الضعقػة (1/148-149). 
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 فبلي الؼقلقـ تلخذ؟

 ."مل يّطؾع طؾقف الؿعدل والجارح اصؾع طىل ما ،الجرح الؿػّسر مؼّدم طىل التعديؾ

يف الراوي ومـفؿ مـ  طؾؿاء الجرح والتعديؾ :أي– إذا اختؾػقا" :وقال أيضا 

ٕن الجارح اّصؾع طىل ما مل يطؾع  :ان الجرح مػّسًرا أخذ بالجرح الؿػسرفنن ك -يجرحف

فجاء  ،سـّل مـ أهؾ السـة ويػفؿ قفالن محّدث. وه :رجؾ يؼقل فؿثاًل  ،طؾقف الؿعّدل

كّذاب. فالذي حؽؿ طؾقف أكف كذاب اصؾع طىل ما مل يطؾع  قه :آخر مؿـ يعتؿد ققلف وقال

. "خذ هبافعـده زيادة يجب إ ،طؾقف الؿعدل
(1)

  

بعض الـاس يردُّ ققل الجارح مـ طؾؿاء السـة يف بعض ": ما كصف وسئؾ 

أيـ فالن  :قائال ،الؿبتدطة بحجة أن هذا الؿجروح مل يتؽؾؿ فقف باقل طؾؿاء السـة

ا لتابعقه!! ففؾ يشترط يف الؽالم طىل الشخص كان حؼ   ق! لؿاذا ٓ يتؽؾؿقن؟! ل؟وفالن

أن هذا الجارح قد وكّؾفؿ قد جرحقه؟ ٓسقؿا  طؾؿاء السـة أوتجريحف أن يؽقن أكثر و

 "؟تآلقػفومـ خالل محاضراتف ، اصؾع طىل بّقـة مـ كالم هذا الؿبتدع

أهنؿ قرؤوه  وأ ،ما قرأ الؼقم الؿصطؾح :الؿسللة يا إخقان ،كعؿ كعؿ" :فلجاب بؼقلف

ويحقك بـ معقـ  .ةثؼ: هب أن أمحد بـ حـبؾ قال :! كؼقل لؽؿ بلطظؿ مـ هذا!ويؾّبسقن

ققل يحل جرح  ،كعؿ ؟ففؾ يضره ققل يحقك وقد خالػف أمحد بـ حـبؾ .كذاب :قال

جرحف يحقك بـ  قفؿاذا؟! فؿاذا؟ دع طـؽ ل ،اصؾع طىل ما مل يطؾع طؾقف أمحد ،مػسر

فعىل هذا إذا قام طامل مـ طؾؿاء العصر وأبرز البراهقـ طىل ضالل محؿد  ،معقـ وحده

 ،ويجب قبقلف ،كؼبؾ ،مـفج اإلخقان الؿػؾسقـ وأ، الؼرضاوييقسػ  وأ، الغزايل

ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الُؿؼترح يف أجقبة أسئؾة الُؿصطؾح. 
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إذا جاءكا العدل  ،مػفقم أية قكؿا ه ،إذا جاءكا العدل كؼبؾ، كعؿ [6: احلجرات] ﴾ڦ

وإذا جاءكا الػاسؼ  ،فليـ أكتؿ مـ أية التل تدل طىل أكف إذا جاءكا العدل بـبن كؼبؾف، كؼبؾ

الؼقم مؾبسقن مخالػقن لعؾؿائـا الؿتؼدمقـ  :ن كتبّقـ؟! فؿاذا يا إخقان! فالؿفؿّ بـب

الـاس ٓ َيثؼقن بؽ  ،وإين أمحد اهلل سبحاكف وتعاىل ،والحؿد هلل، ولعؾؿائـا الؿتلخريـ

."يليفا الؿفّقس وٓ بؽالمؽ
(1)

 

جرحف واحد  وأ ،إذا وّثؼ الراوي واحد وجرحف أربعة" :أيضا سئؾ أيضا و

ا مـ كتب الحديث والرجال يف فالؼقل ققل مـ؟ بقِّـقا يل مثآ واحدً  ،ّثؼف أربعةوو

ر مت تعديؾ إكثريـ؟ :الجرح الؿػسَّ  "ٕكـل قدَّ

 : ؾأجاب بكْلُ
ٕن الجارح اصؾع طىل ما مل يطؾع طؾقف  :أما تؼديؿ تعديؾ إكثريـ فؾقس بصحقح"

ل لؽـ صاحبؽ يعرف أكف  ،ٕول وثؼتفأكت تجد الرجؾ مالزما لؾّصّػ ا :فؿثال ،الؿعدِّ

لؽـ  ،أكت تعرف أن الرجؾ يالزم الصػ إول ،ضعقػ الحػظ قلقس بحافظ ه

ر: طـده مصّقرة وأ ،صاحبؽ يعرف أكف يعؿؾ يف البـقك الربقية يعؿؾ يف  وأ ،أكف ُيصقِّ

ل ،حؾؼ الؾحك وّثؼف طشرة وجّرحف واحد  قل ،فالجارح اصؾع طىل ما مل يطؾع طؾقف الؿعدِّ

ر مؼبقٓ ،جرح مػّسرب ."واهلل الؿستعان ،كان الجرح الؿػسَّ
(2)

 

حػظؽؿ -هذا سائؾ يؼقل  :ما كصف -حػظف اهلل-ـ سئؾ شقخـا صالح الػقزان  15

 ؟هؾ يشترط يف الجرح اإلمجاع -اهلل

ولقس مـ شرصفؿ أن ، هذا مـ شمون الحػاظ حػاظ الحديث" :فلجاب بؼقلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.فقلـديةإجقبة الـدية طىل إسئؾة ال]مـ شريط  (1)

(2) إجابة السائؾ طىل أهؿ الؿسائؾ (.499-498)ص 
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 هوالذي طـد ،فالؿزكل هذا كايف ،ؼدم طىل الـايفبؾ الؿثبت م ،يجؿع مـ أن هذا مجروح

."جرح هذا مثبت مؼّدم
(1)

 

ربؿا يغترون بلكاس مـ أهؾ  ،هـاك أققام": ـ قال الشقخ أمحد الـجؿل  16

، أمر خػل ٓ يعرفف كثقر مـ الـاس، ولؽـ وراء هذا الصالح، البدع يظفرون الصالح

ٓشؽ ،  يجقز أن كغتر بظاهر اإلكسانفال، ففذا يمخذ فقف مـ طرفقه إذا كاكقا ثؼات...

 ئفن هذا اإلكسان مـ وراإ :فنذا ققؾ لـا، مل كعرف فقف الشر هذا ضاهره الخقر ما: أكا كؼقل

وإن أهؾ العؾؿ طـدما ، كان هذا مقثققا إنْ  ،فقجب طؾقـا أن كلخذ بؼقل مـ قال لـا .كذا

وإكؿا يؼقلقكف بلمقر استـدوا  ،يؼقلقن طـ ققم بلهنؿ مبتدطة فنهنؿ ٓ يؼقلقن هذا اطتباصا

وإما....أمقر ، وإما ،إما مـ إقرارهؿ وإما مـ كالم مـ صحبفؿ وتركفؿ، إلقفا

"ؾقفا إثباتات كثقرة..طاستػاضت طـفؿ وتقالت 
(2)

 

طؾؿاء الجرح والتعديؾ  :-حػظف اهلل-ـ قال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ  17

مـفؿ الحافظ ابـ كثقر يف مختصر  ،مروطؾؿاء الشريعة اإلسالمقة فصؾقا يف هذا إ

مؼدمف ابـ الصالح،  إذا جرح طامل معتبر يعؾؿ أسباب الجرح والتعديؾ والخالف يف

 طارضف إذا أما -فقؽؿ اهلل بارك-كف يؼبؾ نهذه إمقر ومل يعارضف أحد يف هذا الجرح ف

 جرحف بقتث طىل إدلة يؼدم أن الؿجرح مـ يطؾب فحقـئذ بتزكقة مثؾف معتبر طامل

 ققؿة ٓ وأبرزهؿ العؾؿاء كبار مـ طامل مائة طارضف قفؾ إدلة قدم فنذا، وأسبابف

 ،قن بغقر حجة وٓبرهانيعارض وهؿ ،والبرهان الحجة يعارضقن ٕهنؿ :لؿعارضتفؿ

 ،[222 :]سورة البقرة آية ﴾ۈئېئېئېئىئىئ﴿ :واهلل يؼقل

ففذه  ،كاكقا طؾؿاء قفالبرهان يسؽت إلقف مـ الذيـ خؾت أيديفؿ مـ الحجج ول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مـ شريط مسجؾ بصقتف (1)

(2) الػتاوى الجؾقة (1/21-23). 
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ققاطد يجب أن تعرف وطؾقؽؿ بؿراجعة كتب طؾقم الحديث وٓ سقؿا الؿقسعة مـفا 

ففذه أمقر  ،شرح ألػقة العراقللؾسخاوي  فتح الؿغقثومثؾ  تدريب الراويمثؾ 

ٕكف يػسد العؾقم  :بديفقة طـد أهؾ العؾؿ فالؿـازطة فقفا والؽالم فقفا بالباصؾ ٓ يجقز

 أن لؾؿسؾؿ يجقز فال ،إسالقب هذه بؿثؾ آخره إىل... قة ويخرب الؼقاطد واإلسالم

 ."والتحقؾ التؾبقس طـ ويبتعد الحؼ إٓ لؾـاس يطرح

زكك أبا الحسـ أحد مـ الـاس فنكـا كتعامؾ  قأؤكد أكف ل: أيضا -حػظف اهلل–وقال 

زكاه مثؾ  قاهلل لو ،نلقتبقـ لؾـاس الصقاب مـ الخط :مع هذه التزكقات بؿـفج اهلل الحؼ

ٕن الجروح مقجقدة  :افنن تزكقتف ٓ يجقز قبقلفا أبدً  أمحد بـ حـبؾ ولقس معف حجة

التل كادى هبا أسالفـا الؽرام وتعامؾقا هبا يف ديـفؿ ويف سـة كبقفؿ ويف رواة حديثفؿ ويف 

لحسـ ا قفال يػرح أب ،شفاداهتؿ ويف غقرها مـ أبقاب ديـ اهلل وستردها إدلة والبراهقـ

 هذه إىل ونميؾج والؿغراوي طقر طر وطدكان الؼطبققـ رأيـا فنكا ...،وٓ يػرح غقره

د اهلل وطـد أهؾ السـة ٓ تغـل شقئا.وطـ اهلل ديـ يف تغـل ٓ التل القسائؾ
(1)

 

أم  ،هؾ يشترط يف جرح أهؾ البدع إمجاع أهؾ العصر :ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ 

 ؟يؽػل طامل واحد فؼط

 : ْلُؾأجاب بك

يف أي طصر اشترصقا هذا  -بارك اهلل فقؽؿ-هذه مـ الؼقاطد الؿؿقعة الخبقثة "

 كان وإنْ  ،باصؾ قاإلمجاع؟ وما الدلقؾ طىل هذا الشرط؟ كؾ شرٍط لقس يف كتاب اهلل فف

 :أققل -اجرح مبتدطً - يحقك بـ معـقـ وأ اإلمام أمحد بـ حـبؾ وإذا جرح ،مائة شرط

 .هذا مبتدع :يف العامل كؾفؿ طىل أن هذا مبتدع!! إذا قال أمحـدٓبد أن يجؿع أئؿة السـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[القجف إول - التحذير الحسـ مـ فتـة أبل الحسـ]شريط  (1)
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سّؾؿ الـاس لف كؾفؿ وركضقا  .فالن مبتدع :ولفذا كان إذا قال أمحـد :اكتفك كؾ شلء

 هؿ اشترصقا اإلمجاع!! ،يـازطف أحدٌ ما  .هذا مبتدع :ابـ معـقـ وإذا قال ،ءهورا

 هذا مستحقؾ يف كؾ إحؽام الشرطقة.

 لقف ما كشترط إمجاع إمة طىل أكف قتؾ؟ ،طىل فالن أكف قتؾ انهدإذا جاء شا

يجب طىل  ،ااثـان طىل فالن أكف قتؾ فالكً  يعـل شفادة )اثـان( طـد الؼاضل الشرطل

يجب طؾقف تـػقذ شرع اهلل  ،إما الدية وإما الؼصاص ،الحاكؿ أن يحؽؿ بشرع اهلل

همٓء  ،خطر مـ تبديع الؿبتدعهؾ يشترط إمجاع يف مثؾ هذه الؼضقة؟ وهل أ ،طزوجؾ

فال  -كؿا يؼال-العؽر  الصقد يف الؿاء الشر وأهؾ هؿ الؿؿّقعقن وأهؾ الباصؾ ودطاة

يجب قبقل هذا  -بارك اهلل فقؽؿ -ا فنذا جرح طامل بصقر شخًص  ،تسؿعقا لفذه الترهات

 فحقـئذ يدرس ما قالف الطرفان ويـظر يف هذا ،فنذا طارضف طامل طدل متِؼـ ،الجرح

رً  فننْ  :الجرح وهذا التعـديؾ م طىل التعديؾ اا مبقَّـً كان الجرح مػسَّ كثر طدد  قول ،ُقدِّ

ر ،الؿعدلقـ ما ، ما طـدهؿ أدلة ،مخسقن طالؿا ،وخالػف طشرون ،إذا جاء طامل بجرح مػسَّ

فنكف يؼدم  :وطـده إدلة طىل جرح هذا الرجؾ، طـدهؿ إٓ حسـ الظـ وإخذ بالظاهر

مة ،الجارح معف حجةالجرح: ٕن  خالػفا  قتؼدم الحجة ول اوأحقاكً  ،والحجة هل الؿؼدَّ

الجؿاطة مـ كان طىل  ،مؾء إرض خالػف والحجة معف فالحؼ معف ،مؾء أهؾ إرض

 ،مبتدطة ،ثالث ،أهؾ مديـتقـ إكسان طىل السـة وخالػف كان قكان وحده ل قالحؼ ول

فقجب  ، ما طـ أخريـ مـ إباصقؾويؼدم ما طـده مـ الحجة والحؼ طىل ،الحؼ معف

 ۈئېئېئېئىئ﴿وأن كحترم الحجة والبرهان  ،أن كحترم الحؼ

 ]األنعام: ﴾ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ﴿[222]البقرة:﴾ىئ

إٓ -كان اجتؿع أهؾ إرض قفؾ ،فالؽثرة ٓ ققؿة لفا إذا كاكت خالقًة مـ الحجة [226
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كان  قول ،اقػفؿولقس معفؿ حجة فال ققؿة لفؿ وٓ ققؿة لؿق ،طىل باصؾ -طدد قؾقؾ

 طدد قؾقؾ. وأ ،واحد الذي يؼابؾفؿ شخص

فاهلل اهلل يف معرفة الحؼ والتؿسؽ بف وقبقل الحؼ إذا كان يرافؼف الحجة.
(1)

 

الشقخ أبا الحسـ والشقخ طظ  يؼقلقن يعـل مثاًل : ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ أيضا 

 حسـ ما دامقا يزكقن الؿغراوي فـحـ كلخذ بؼقلفؿ.

الجرح طـد أصػال أهؾ  ،ٓ ققؿة لتزكقتفؿ والجرح واضح ،اسؿع" :فلجاب بؼقلف

ل  قالجرح الُؿػّسر الُؿبقّـ مؼدم طىل التعديؾ ول ،الحديث مؼدم طىل التعديؾ كان الُؿعدِّ

همٓء صالب طؾؿ ٓ طبرة بتعديؾفؿ وٓ ققؿة لفؿ ما  ،همٓء قأمحد بـ حـبؾ وأمثالف م

هذا مـ فسادهؿ واكحراففؿ  ،ا هذه الؼقاطداطرفق ،طـد مـ يعرف ،دام الجرح مػصال

هذا تخريب لألصقل يف العؼقدة ولألصقل  ،يف الؿـفج: تضققع مـاهج الجرح والتعديؾ

أن هؿ طىل حؼ وطىل هدى حقـ يؼقلقن فالن زكاه وفالن زكاه والجرح  ،يف التطبقؼ

 واضح؟ والحؼ مع الجارحقـ؟

 .شقخـا بالطبع الجرح الؿػسر مؼدم :السائؾ

 ،أن سقتقسعقن يف التخريب ،هذا تخريب ٕصقل الديـ وفروطف" :شقخال

الحؼ معؽ أم  ،أكتؿ زكقتؿ بالرغؿ مـ الجرح ومعف أدلة :اسللقا أبا الحسـ وطظ حسـ

 " التعديؾ الؿجؿؾ؟ٓإمعفؿ؟ اسللقا طظ حسـ وأبا حسـ أيفؿا ُيؼدم الجرح الؿػسر و

 .يا شقخ معروف يعـل الجرح الؿػسر :السائؾ

ٓ تتقسعقا يف تخريب  ،قػقا ،بارك اهلل فقؽؿ ،كػاكؿ ،أشقعقا هذه الؼقاطد" :الشقخ

."الؼقاطد وإصقل
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿـفج التؿققعل وققاطده. 

 [.أققال العؾؿاء يف طظ الحؾبل]شريط بعـقان  (2)
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وبعضفؿ ٓ يبدطف  ،رجٌؾ بعض العؾؿاء يبدطف :يؼقل :ما كصف -سدده اهلل-وسئؾ 

 ففؾ يجقز طظ اإلكؽار طؾقف؟ ،وبعض الطالب يّتبُعف اّتباًطا لؼقل مـ ٓ يبدطف

رغؿ أن  ،هذا مـ الػتـ الؿقجقدة أن طىل الساحة وقد صالت" :فلجاب بؼقلف

بؾ  ،الجرح فقف اإلمجاع ووأكف ٓ يشترط يف تبديع أحد أ ،كثقرا مـ الشباب يعرفقن الحؼ

فنذا جرحف مجاطة وبدطقه ففذا يؽػل  ،ُيؽتػك بؼقل الرجؾ القاحد يف الجرح والتعديؾ

 قف شلء ويتعؾؼ بخققط العـؽبقت.أما صاحب الفقى فال يؽػ ،لؾؿسؾؿ الطالب لؾحؼ

وأكاس درسقا وطرفقا أن هذا رجؾ  ،ومشغقلقن ،فلكاس ما طؾؿقا هذا الجرح

ٕكف ُيمصؾ  :ٕكف يطعـ يف العؾؿاء :ٕكف كذاب ساقط العدالة :مجروح ويستحؼ الجرح

وبعد الـصح الذي ٓ  ،طرفقا هذا كؾف ،أصقٓ فاسدة لؿـاهضة الؿـفج السؾػل وأهؾف

الُعذر لؿـ يبؼك قفؿا ه ،فاضطروا إىل تبديعف ،كصحقا وبقـقا وأبك هذا اإلكسان ،يؾزمفؿ

 هؽذا يتعؾؼ بخققط العـؽبقت؟ واهلل فالن زكاه! واهلل ما أمجعقا طىل تبديعف؟!

وأكاس  ،ُأكاٌس ما درسقا وهؿ معذورون بعدم تبديعفؿ :الذيـ ما بدطقه يـؼسؿقن

رفقا ما طـده مـ الباصؾ وأبقا إٓ كاس درسقا وط ،درسقه ويدافعقن طـ الباصؾ

َفُفؿ أهؾ باصؾ وخداع والساكتقن ٓ  ،الؿحاماة طـ هذا الؿبتدع ففمٓء ٓ ققؿة لفؿ

والذيـ جرحقا وبقـقا ما يف هذا اإلكسان مـ الجرح يجب طىل  ،حجة يف سؽقهتؿ

خالػفؿ مـ خالػفؿ ولقس لؿـ يتعؾؼ  قول ،الؿسؾؿ أن يلخذ بالحؼ: ٕن الحجة معفؿ

لقس لف أي ُطذر أمام اهلل طز وجؾ. ،خققط العـؽبقت التل أشرت إلقفاب
(1)

الضعػ  ...

 !!!قال فالن !!!قال فالن، العؾؿل يمدي إىل مثؾ هذه التػاهات

أن أمحد بـ حـبؾ جاء أن وزكك  قفؾ ،طـدكا مـفج ُيؿقَّز بف أهؾ الحؼ وأهؾ الباصؾ

ستحؼ هذه التزكقة مـ أققالف وأطؿالف ثؿ وجدكا أن هذا اإلكسان ٓ ي ،اوفالكً  افالكً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صحقح البخاريالػتـ مـ  كتاب لتعؾقؼ طىلا (1)
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 .وكتاباتف وأشرصتف

ـاه بف ذلؽ اإلمام ابـ باز أ أمحد بـ حـبؾ وإلباين أ وهؾ يجقز لـا أن كتعؾؼ بؿا زكَّ

 !!؟غقرهؿ وأ

هذه الؼقاطد  ،الجرح الؿػسر مؼدم طىل التعديؾ الؿبفؿ ،الجـرح مؼدم طىل التعديؾ

."تعديؾٓبد مـ تطبقؼفا يف مقدان الجرح وال
(1) 

فنذا  ،يـجـب َقبقل هذا الجرح اطامل بصقر شخًص  فنذا جّرح :-وفؼف اهلل-وقال 

ما قالف الطرفان وُيـظر يف هذا الجرح وهذا  فحقـئذ ُيدرس ،طارضف طامل طدل متؼـ

إذا جاء  ،كثر طدد الؿعدلقـ ققدم طىل التعديؾ ول :مبّقـا فنْن كان الجرح مػّسرا :التعديؾ

ما طـدهؿ إٓ حسـ  ،ما طـدهؿ أدلة ،امخسقن طالؿً  ،وخالػف طشرون رطامل بجرح مػسَّ 

فنكف ُيؼّدم الجرح: ٕنَّ  :وطـده إدلة طىل جرح هذا الرجؾ ،بالظاهر الظـ وإخذ

مة ،حجة الجارح معف خالػفا مؾء أهؾ  قوأحقاكا تؼّدم الحجة ول ،والحجة هل الؿؼدَّ

."ؼ معفإرض خالػف والحجة معف فالح مؾء ،إرض
(2) 

ر طامل مـ رجؾ وأقام " :-حػظف اهلل-ـ قال شقخـا طبقد اهلل الجابري  18 فنذا حذَّ

ال الذيـ ٓ يستحؼقن الصدارة يف العؾؿ  وأهؾ إهقاء أ طؾقف الدلقؾ بلكف مـ مـ الجفَّ

وتؼقى اهلل  ،بقـ الـاس بالسـة وآستؼامة طؾقفا االعامل معروفً  وكان هذا ،والتعؾقؿ

ـْ حذركا مـف وإن خالػف مئات: ما دام أكف أقام  ،كؼبؾ كالمف فنكا ،تعاىلسبحاكف و وَكحذر َم

ر مـف الدلقؾ وأقام فرضـا  قبؾ ه ،ففذا وسعـا ،البقـة طىل ما قالف يف ذلؽؿ الؿحذَّ

 .وإٓ ضاطت السـة ،والقاجب طؾقـا

ـقن مـ وٓ يتؿؽ ،أمرهؿ طىل مجفرة أهؾ العؾؿ مـ أهؾ إهقاء يخػك افننَّ كثقرً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الشريط الثاين الجقاب الؽايفمـ التعؾقؼ طىل كتاب  (1)

(2) الؿـفج التؿققعل وققاطـده. 
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 : مـفا كشػ طقارهؿ وهتؽ أستارهؿ ٕسباب

 وبقـ وصقل ما  ،الجؾقؾ السـل الؼقي البطاكة السقئة التل تحقل بقـ هذا العامل

اش اب الؿاكر الغشَّ اس ُيفتؽ بف ستر ذلؽ الؾعَّ  .الدسَّ

حتك أهنا تحقل بقـف وبقـ إخقاكف  ،شلء البطاكة السقئة: فال يؿؽـ أن يصؾ إلقف

 .شلء فال يستطقع أن يؼرأ كؾ ، اهللالذيـ يحبفؿ يف

 وقتف كؾف يف العؾؿ والتعؾقؿ بؾ ،أن يؽقن ذلؽ العامل لقس طـده وقت :ومـفا. 

  وأ ،يف مصر :هذه الساحة: يؽقن هذا الشخص مثاًل طـ  ابعقدً  أن يؽقن :ومـفا 

وهذا العامل الذي يف السعقدية ٓ يدري طؿا  ،القؿـ مثاًل  وأ ،الؿغرب وأ ،الشام

 قبؾَّغف ثؼٌة بؿا يجري يف تؾؽ الساحة والساحات: فف ما ،يف تؾؽ الساحة! يجري

 .جاهؾ بحالف

 الرجؾ ثؼة  أن يؽقن هذا العامل قد كؿك إىل طؾؿف وتعؾؼ يف فؽره أنَّ ذلؽ :ومـفا

مة  فؿا استطاع أن يصؾ إىل ما كشـػف غقره مـ أهؾ العؾؿ: لألسباب ،طـده الؿتؼدِّ

أمامف  وكان ،إىل اهلل قأكف صاحب سـة وأكف يدط اسابؼً لؽـ كؿك إىل طؾؿف  ،وغقرها

 ا مـ حقاتفويذكر َقصًص  ،ُيظفر السـة وحب أهؾ السـة والدطقة إىل السـة

وما درى  ،ويليت لف بؽتب سؾقؿة ،ومصارطتف لألفؽار الػاسدة والؿـاهج الؽاسدة

 ماذا كصـع؟ افنذً  ،دسـائسف طـ

دلقؾ وأقام البقـة التل تقجب الحذر مـ الذي أقام ال كعؿؾ طىل كالم ذلؽ العامل

 .ومـ شخصف ذلؽ الرجؾ مـ كتبف ومـ أشرصتف

وٓ  ،وٓ كحّط مـ قدره ،طـدكا: ٓ كجّرحف طىل مؽاكتف قوأما ذلؽ العامل الجؾقؾ فف

أشد  وطؾَِؿ ما َطؾِؿـا لؽان طؾقف مثؾـا أ قل ،كؼؾِّؾ مـ شلكف بؾ كعتذر لف: كؼقل ما طؾؿ
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."مـا

(1)
 

 .هؾ يشترط اإلمجاع يف التبديع؟ :ما كصف: -ف اهللحػظ-وسئؾ 

بؾ إذا أقاَم طاملٌ  ،الحؾبل هذه مـ ققاطد ،هذه قضقة محدثة ،ٓ" :فلجاب بؼقلف

ا بالؿـاقشة أ ،مبتدع وأثبت أكف قامت طؾقف الحجة ادلقاًل طىل أن شخًص  أكَّف ركب ما  وإمَّ

اإلمجاع  ولقس لف طفٌد طـد السؾػ ،معؾقٌم مـ الديـ بآضطرار أكَّف بدطة هذا يؽػل قه

 .لقس لف طفد

عقا أهؾ البدع لؽـ همٓء الؼقم وأن يغطُّقا مخازيفؿ وطققهبؿ  ،يريدون أن يؾؿِّ

.كعؿ ،وفضائحفؿ
(2)

 

ومـا صدر طـف  ،العقد شريػل الجزائري مجروح طـدكا فننَّ  :-حػظف اهلل-وقال 

أطـل -ومـ ذلؽ  ،ؼات طـفثابت طـدكا بصقتف وبـؼؾ الث قومؿا أوجب جرحف طـدكا ه

 ققلف يف طؿر بـ الخطاب  حتك يتقب إىل اهلل طز وجؾ ما يقجب جرحف وأكف مبتدع

 .هذا أوٓ ،أكف كان يتؽؾؿ بالؿـطؼ العؼؾ البشري الظؾقم الغشقم

ة بعد رسقل اهلل إ :وهذا أققل  ،ملسو هيلع هللا ىلصكف قدح يف ثاين الخؾػاء الراشديـ وثاين سادة إمَّ

أهؾ السـَّة متػؼقن طىل أكف ٓ يجقز سّب أصحاب  فننَّ  :مجاعخالػ يف ذلؽ الـص واإل

وجرحا طىل أمقر الؿممـقـ  وكػك بِفذه الؽؾؿة الصادرة طـ العقد شريػل سب ا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 .طؿر بـ الخطاب 

وأمثالف مـ أهؾ العؾؿ الذيـ مل  -حػظف اهلل-ن الشقخ طبد الؿحسـ إ :ثؿ كؼقل ثاكقا

إن شاء -عقد شريػل هؿ معذورون وٓ َتبِعة طؾقفؿ وهؿ بريئقن يبؾغفؿ ما بؾغـا مـ أمر ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.الحّد الػاصؾ بقـ أهؾ الحؼ وأهؾ الباصؾ]شريط  (1)

قؿت يف مـطؼة مـ شرح أصقل السـَّة لإلمام أمحد خالل الدورة العؾؿقة التل أق: الدرس الثاين (2)

 .الرياض
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)أن مـ طؾؿ حجة طىل مـ ٓ : والؼاطدة إصقلقة يف هذا الباب، يف الدكقا وأخرة -اهلل

 .أن مـ طؾؿ حجة طىل مـ ٓ يعؾؿ( ،يعؾؿ

يجب طؾقؽؿ يا معشر السؾػقـقـ يف الجزائر أن ٓ تجالسقا العقد  :وهبذا أققل

روا دروسف وٓ تزوروه حتك يتقب مـ كؾ ما ثبت طـف مـ مقجبات ضتح شريػل وٓ

وأما الذيـ يقالقكف فؿـ كان يدافع طـف طـادا واستؽبارا  ،جرحف تقبة تػصقؾقة معؾـة

."فاحذروه ،واستـؽافا طـ الحؼ فاحذروه
(1)

 

ولفذا  :والجرح الؿػسر والتعديؾ الؿجؿؾ هذان متعارضان" :-حػظف اهلل-وقال 

العؾؿ الجرح الؿػسر ويعـقن بف الجرح الؼائؿ طىل الدلقؾ مـ إكسان ذي خبرة  قدم أهؾ

فنن أهؾ السـة ٓ : بلحقال الـاس ومؼآهتؿ طـده طؾؿ وتؼك وخبرة يعرف مـ يجرح

ٕهنؿ ٓ يعتبطقن  :ٓ يجرحقن مـ يستحؼ التعديؾ -أطـل العؾؿاء وإئؿة-يجرحقن 

الدلقؾ طىل ما يستحؼف اإلكسان مـ جرح فلئؿة أهؾ السـة هؿ أمة  ،وٓ يتجرؤون

 .ٕن الجارح طـده زيادة طؾؿ :فالجرح الؿػسر قدم طىل التعديؾ الؿجؿؾ ،تعديؾو

هذا  ،أن شخصا أثـل طؾقف بلكف صاحب صالة وصقام وكرم قل :فعىل سبقؾ الؿثال

ثؿ جاء شخص آخر وأقام الدلقؾ طىل أكف سقئ الخؾؼ وسقئ التعامؾ مع الـاس،  ،تعديؾ

 .مادام أقام الدلقؾ ،فذا ققلف مؼدمف

فلثـك  ،ٕكف خطب مـف مقلقتف :أن شخصا سلل طـ رجؾ لتزويجف قل :ومثال آخر

طؾقف أشخاص بؿا يعرفقن مـ صالتف وصقامف وبذلف الخقر، ثؿ جاء آخر فسلل هذا الذي 

إكف خطب مـل بـتل  :فؼال ؟أكت لؿاذا تسلل طـف :فؼال ،سلل طـ ذلؽ اإلكسان الخاصب

 ،فؽؿ مـ امرأة صؾؼت مـف لسقء طشرتف ،سقئ العشرة لؾـساء :فؼال هذا الرجؾ ،أختل وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسجؾ يف قوه، مقالدي (49/45/2443): بتاريخ طبر شبؽة سحاب السؾػقة مـ مؼال كشر (1)

 شريط صقيت.
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فنن مـ أراد أن يتؼل اهلل  :ومـ الؿعروفقـ بالصدق والعدالة وإماكة ،مؿـ يعرفف قوه

يف  ملسو هيلع هللا ىلصفنن مل يؼبؾف كان طاصقا ٕبل الؼاسؿ  ،وجب طؾقف قبقل هذا الجرح ،يف مقلقتف

فزوجقه إن مل تػعؾقا تؽـ  -وأماكتف: ويف رواية - قن ديـف وخؾؼفإذا أتاكؿ مـ ترض» :ققلف

 .«فتـة دم إرض وفساد طريض

هؾ ُيشترط يف  :كصف ما -حػظف اهلل-ـ سئؾ شقخـا محؿد بـ هادي الؿدخظ  19 

 الّتبديع اإلمجاع؟

 .تعديؾ؟والعؾؿاء فقف ما بقـ جرح  إّن طؾق ا الحؾبل اختؾػ :ماذا تؼقل فقؿـ يؼقلو

 ،اشتراط اإلمجاع يف التبديع غقر صحقح: إذا تؽؾؿ العامل العارف": اب بؼقلففلج

 ،اّتباطف أدىل بالحجة وجبوقال بذلؽ  ،تقافرت الشروط ،يقجب التبديع وقػ طىل ما

قد يؽقن  ،هذا الحؽؿ بؽقن فالن ما َبّدع -ٓ يجقز أن ُيعارض-ٓ يـبغل أن يعارض و

هذه الؿسللة التل  سِؿع لؽـ ما طـده تصقر طـ قنقد يؽوفالن ما بؾغف العؾؿ يف هذا: 

 طىل ققل مـ أدىل بالحجة مَقّضحةً  ٓ ُيعترض بف ففذا ،حدثت يف هذا الشخص بعقـف

غقر -كثقرا مـ أهؾ إهقاء  أنّ  قهوخطقر:  قفقؿا ه هذا الؽالم إذا ُقؾَت بف وقعَت و ،ُمَبّقـةً 

بدطفؿ و ،طـفؿ فؿ أتباع أن ُيدافعقنكثقر مـ أهؾ إهقاء تجد ل -الشقخ طظ هذا الرجؾ

."صحقح ضاهرة معؾقمة مـ الديـ ضرورًة: ففؾ تؼقل بعدم تبديعفؿ؟! هذا غقر
(1)

 

هؾ تعتبر تزكقة الشقخ العباد لعظ حسـ مؼدمة  :أيضا ما كصف -حػظف اهلل-سئؾ و

 طىل كؼد العؾؿاء؟

 : ؾأجاب بكْلُ

م ال :كحـ كؼقل" ل غاية ما طـده  :جرحإذا تعارض الجرح والتعديؾ قدِّ ٕن الؿعدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مـ محاضرة )كؾؿات فقؿا يجري طىل الساحة السؾػقة( (1)
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ا الجارح فنكف قد قال ،ٓ أطؾؿ إٓ هذا :أكف يؼقل ا تعؾؿ. :أمَّ  أكا أطؾؿ أكثر مِؿَّ

حؼقؼة إمر أكف  ،طؾقم الحديثفحؼقؼة إمر كؿا قال الحافظ ابـ الصالح يف مؼدمة 

َّٓ هذا :ٓ تعارض بقـفؿا  :لكا جئت وقؾت لؽؿف ،إذ هذا شفد بغاية ما يعؾؿ أكف ٓ يعؾؿ إ

هذا مقجقد  ،هذا هق ،ألقس كذلؽ؟ ،فؿا اختؾػـا أكا وإياك ،أكا طـدي طؾؿ لقس طـدك!

ـا وإخقاكـا يؾؼػقن الؽؾؿة وهؿ ئلؽـ لألسػ كثقر مـ أبـا، أن يف كتب طؾقم الحديث

 وٓ يدرون ما تحتقي هذه الؽؾؿة طـد أرباب الػـ. ،ٓ يعؾؿقن معـاها

 جرح والتعديؾ مـ أي طالؿقـ يـظر إىل الجرح.إذا تعارض ال :ؾأقْل

ر؟.قهؾ ه  ُمَػسَّ

وما  ،فنكف أقدم وأقدم ،فؽقػ إذا جاء الجرح مػسًرا؟ ،تؼديؿ الجرح :إصؾ

َّٓ مـ همٓء الذيـ ركبقا صريؼة أهؾ إهقاء قسؿعـا يف التشؽقؽ فقف طىل هذا الـح  ،إ

 وطظ حسـ مؿـ ركب صريؼة أهؾ إهقاء.

ًٓ وأذكر لؽؿ مث طىل  ،-صبعة دار ابـ الجقزي-إوىل كزهة الـظرـيف صبعتف ل :ا

كخبة الػؽر وٓ ، )... :قال ،-كؿا تؽؾؿ-جاء الحافظ ابـ حجر ،لؾحافظ ابـ حجر

الطبعة الجديدة التل  ما طؾؼ طؾقف وٓ بشلء!!. ،يؼبؾ الجرح إٓ مـ طامل بلسبابف...(

ٕن العالؿقـ بلسباب  :لقش؟ ،ؾ...(وقد ٓ يؼب، )... :صدرت العام الؿاضل قال

فالفقى يعؿل  ،كعؿ ،-صبعة العام الؿاضل- فال بد أن يؿفد ،الجرح مـ تؽؾؿقا فقف

 ويصؿ.

َّٓ ل ٓ أدري ٓ أقطع  ،تتبعتفا مؿؽـ أجد أشقاء أخرى قوأكا ما تتبعت الـسخة وإ

 ،أجد هذا فتحتفا يف الؿجؾس يف الدمام وإذا بل ،لؽـ هذا وقػت طؾقفا مقافؼة ،بشلء

ٕهنؿ طىل  :؟لِؿَ  ،أول ما طؾؼ طىل كالم الحافظ وٓ بحرف!! ،فقجدت الؿػارقات

 أيًضا ماشل ما قدرت ركب الؾػ والدوران. قوه ،السـد
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ا جاء بعدما ركب الؾػ والدوران قال كان مـ طامل  قوقد ٓ يؼبؾ ول، )... :فؾؿَّ

 ،ن بلسباب الجرح والتعديؾيرد طىل مـ تؽؾؿقا فقف وهؿ طالؿق ،لقش؟ ،بلسبابف...(

)أن الحؼ  :يردد هذه العبارة دائًؿا وأبًدا وأكا أحب أن يسؿعفا هق قولؽـ الحؼ يبؼك وه

ما كسؿع لف يف الردود طىل أهؾ إهقاء والبدع  ،وطظ أن يؾجؾج ،أبؾج والباصؾ لجؾج(

هؾ السـة وباري لساكف يف الرد طىل أ ،والؿبطؾقـ يف هذه إحداث إخقرة وٓ بحرف

 ،)كؾ الػؾسققـ( طـدي قوفاتح مققعف الذي فتحف )كؾ السؾػققـ( وه ،والطعـ فقفؿ

ويسؿقهنؿ يف هذا الؿققع  ،ويتؽؾؿ يف أهؾ السـة ويسؿقفؿ )غالة( ،لؾرد طىل أهؾ السـة

احقـ والؿتشدديـ( َّٓ بعؾؿاء  ،)غالة الجرَّ وإذا كظرت بالعؽس وجدهتؿ ٓ اشتغال لفؿ إ

 قا طـ أهؾ إهقاء والبدع....وقد سؽت ،السـة

 :الػاٍد

طظ حسـ طـده الؼقل  ،أن العبرة بؿـ ذكر الجرح وزاد طىل ذلؽ بتػسقر أسبابف

ان وحرية  ،والثـاء طؾقفا يف خطبتقـ وفقفا الؼقل بقحدة إديان ،بتزكقة رسالة طؿَّ

مخسة  ،دةووجقب التحاكؿ إىل إمؿ الؿتح ،ومساواة إديان ،وأخقة إديان ،إديان

 أشقاء.

صدق تؽؾؿ طىل وحدة  قه ،وأن يدكدن طظ حسـ طىل أكف يـؽر وحدة إديان

 ،كف زكاها العؾؿاء إمـاء!إ :ويؼقل طـ هذه الرسالة ،أربعة مسائؾ ،إديان! بس كؿ؟

 هذه الرسالة الخبقثة. ،شقف! والحؽام الثؼات!

)الؿػؾس( إىل غقر ذلؽ ويـشر يف هذا الؿققع  ،-شرح بؿجؾد- وصالبف يشرحقهنا

 فـحـ كسلل اهلل العافقة والسالمة. ،مـ البقائؼ التل طـده

وما كان بإمس معروًفا أصبح  ،وما كان بإمس مـؽًرا أصبح الققم طـده معروًفا
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 والبؾقة والرزية أن تعرف ما كـت تـؽر وتـؽر ما كـت تعرف. ،الققم طـده مـؽًرا

ره  ."فؼقلف مؼدم يجب قبقلف طىل ققل الؿعدل فؿـ أدىل بالجرح وأسبابف وفسَّ

إصؾ يف التعارض " :-حػظف اهلل-ـ قال شقخـا محؿد طظ آدم إثققبل  24

إصؾ الؿعتبر طـد تعارض الجرح والتعديؾ تؼديؿ . مػّسر الجرح كراه يمثر الؿعتبر

."الجرح الؿػّسر طىل التعديؾ
(1)

 

جح فقؿا تعارض الجرح والتعديؾ قد تبقّـ بؿا سبؼ أن إر :-حػظف اهلل-وقال 

ٕن معف  :أم كؼص، طىل شخص واحد تؼديؿ ققل الجارح مطؾؼا تساوى العدد أم زاد

طرفت سبب : يستثـك مـ ذلؽ ما إذا قال الؿعدل لؽـ، زيادة طؾؿ لقست مع الؿعدل

، أثبتف الجارح بطرق معتبرة ل ماالؿعدِّ  ككػ وأ، وحسـت تقبتف ،لؽـف تاب مـف، الجرح

الحافظ  أشار ذكر وإىل ما ،واهلل تعاىل أطؾؿ، فػل مثؾ هذا يؼدم التعديؾ ،سبؼ وجففكؿا 

 :فؼال، ألػقة الحديث السققصل يف

 فـثر دم إققى فنن فّصؾــأك   طّدلف جرح ولقــدم الـوق

اهـــزك مـ دمـق فــبقجف   ػاهــك اب أوـف تــال مــفؼ
(2)

 

إذا جّرح أحُد العؾؿاء  :ما كصف -هللحػظف ا-ـ وسئؾ شقخـا أمحد بازمقل  21

واجب صالب العؾؿ الُؿبتدئ كاحقة هذا الّشخص:  قالُؿعتبريـ شخًصا ما وبّدطف فؿا ه

 أن ُيبّدطف ويعتؼد ذلؽ أم ٓ؟

 :ؾأجاب
إذا تؽّؾؿ طالٌِؿ طارٌف بلسباب الجرح وأسباب التّعديؾ تؽّؾؿ يف شخص  ،كعؿ"

وٓ يجقز لف أن  ،َيؼبؾ الحّؼ مـ هذا العالِؿ فنّن القاجب طىل صالب العؾؿ أن :بالجرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إيضاح السبقؾ يف شرح إتحاف الـبقؾ بؿفؿات طؾؿ الجرح والتعديؾ (49: )ص. 

(2)  اج يف شرح مؼدمة صحقح مسؾؿ بـ الحجاجقرة طقـ الؿحت (2/357). 
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ُيعارضف وأن يُرّد ققلف إذا كان هذا العالِؿ طارًفا طالًؿا بلسباب الجرح والّتعديؾ مـ 

والّشقخ طبقد الجابري  ،وأمثال الّشقخ زيد الؿدخظ ،الّشقخ ربقع الؿدخظ :أمثال

 -حػظفؿ اهلل مجقًعا

ـُ ابُتؾقـا ببعض الُطالّب يلتقف  أتثّبث  لواهلل أكا أبغ" :الجرح مـ طامل كبقر فقؼقلكح

هذا كّؾف لقس مـ  "أكا ما سؿعت مـف هذا الؽالم ،يعـل أشقف أقػ بـػسل لأكا أبغ

 حتّك أمره اكتفك شخصا جرحقا إذا -طؾقفؿ اهلل رضقان–كان الّسؾػ  ،مـفج الّسؾػ

"كعؿ ،تُعد مـزلتف كؿا كان سابًؼا وٓ لؾحّؼ  ويرجع ويموب يتقب
(1)

. 

ققل  :الؿقافؼ لؼقاطد الحديث قما ترى أيفا الؼارئ الؿـصػ الؿسّدد مـ هأ

الؿعترض طبد الحؿقد مخؾقف الذي تلثر بالحؾبل والرحقظ والرمضاين يف رّد الحؼ 

 وأ، بحجة أن اإلمجاع مل يـؼعد طىل تبديعفؿ الظاهر والجرح الؿػسر الؿبقـ يف أهؾ البدع

طدم اقتـاطف بذلؽ الجرح وأ ،ؿقا فقفؿ ومل يحذروا مـفؿأن أكثرية أهؾ العؾؿ مل يتؽؾ

 .الؿػسر

طؾقف أهؾ العؾؿ كالخطقب البغدادي والزركشل  قأم الؿقافؼ لؼقاطد الحديث ما ه

أمحد شاكر وإلباين وصالح الػقزان وربقع بـ هادي وغقرهؿ ووالسخاوي والـقوي 

مـ الؿسؿقطات وذلؽ بؿا ثبت لديفؿ  :مخؾقف ؿمّؿـ أداكقا مـ يدافع طـف

 الؿرئقات. والؿؼروءات و

 : الكاعدٗ الجاىٔ٘
كالم أهؾ العؾؿ دم أهؾ إهقاء والبدع غقر مؾزم إخذ بف " :كؼض قاطدتف الباصؾة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ كؾؿة تقجقفّقة مع اإلجابة طىل أسئؾة الحضقر وذلؽ ضؿـ دورة: إمام الّدطقة الّسؾػّقة الؿجّدد  (1)

 (.ه1433)محؿد بـ طبد القّهاب الّثاكقة طشر بؿؽة الؿؽرمة 
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وأكف حمّؾ اجتفاد وذلؽ كاختالف الـّؼاد دم الرواة جرحا وتعديال ودم إحاديث تصحقحا 

 :"وتضعقػا

مدحف " :فؼال ؟ـ طظ حسـ الحؾبلط -أصؾحف اهلل-سئؾ طبد الحؿقد مخؾقف 

 ."وزكاه الشقخ كاصر 

 ؟وكالم الشقخ ربقع والؿشايخ فقف :فؼال لف السائؾ

كان طؾؿاء الحديث قديؿا يختؾػقن يف  ،يمخذ مـ ققلف ويردّ  واهلل كؾ  " :قال

 ."فبعضفؿ يصّحح حديثف وبعضفؿ يضعػف ،الراوي

، كؿا العبرة بالدلقؾ والعبرة بالحّجةإ :كحـ لؿا قؾـا لفؿ ذلؽ قالقا :فؼال لف السائؾ

 .وأكت يؾزمؽ اتباع الحّجة وٓ يجقز لؽ مخالػة الحّجة إذا ضفرت لؽ

ٓ يسؿع  :لؽـ أن يؼال ،ٓ يـؽر اإلكسان وجقد الخطل ،الؼضّقة وجقد الخطل" :فؼال

ن أن هؿ صاروا يلتق ،واقع هـا قاإلشؽال ه ،صار مبتدطا وأكف لقس مـ أهؾ العؾؿ أ وأ لف

."شلء مـ هذا وأ، يبدطقهنؿ وببعض إخطاء الذي وقع فقفا أهؾ العؾؿ ثؿ يـزلقهنؿ أ
(1)

 

 :لـا مع كالم هذا الؿؿقّع ٕصقل أهؾ السـة والجؿاطة طّدة وقػات :قلت

 :أّال
الػاسدة أكف  -طبد الحؿقد :أي– مـ ققاطده: -حػظف اهلل-قال شقخـا أمحد بازمقل 

وهذه قاطدة حّؼ ولؽـف يطّبؼفا تطبقؼا فاسدا وتطبقؼا  "كؾ يمخذ مـ ققلف ويردّ " :يؼقل

يؼقل كؾ يمخذ مـ ققلف ويرّد  قفف، يطبّؼفا يف جاكب قبقل الباصؾ ورّد الحّؼ  قباصال فف

يؼقل يف الػرقة الـاجقة الطائػة  ملسو هيلع هللا ىلصورسقلـا  ملسو هيلع هللا ىلصإٓ الّرسقل  لؽـ أكؿؾ الؼاطدة

هؾ  ؟بد الحؿقد اتبعت الحّؼ ففؾ أكت ياط، «ما أكا طؾقف الققم وأصحابل» :الؿـصقرة

أكت  ،كان طؾقف السؾػ الصالح والذي يسقروا طؾقف الشباب السؾػققن أكت اتبعت ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مـ مؼطع صقيت (1)
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كّؾ يمخذ مـ ققلف ويرّد هبقاي وبعؼظ  :وكلكؽ تؼقل "كّؾ يمخذ مـ ققلف ويردّ " :تؼقل

 .وبؼؾبل ٓ بالحّؼ وٓ بالّدلقؾ والحجة والبرهان

كّؾ يمخذ مـ ققلف ويرّد : كعؿ العؾؿاء قالقا، ؾةفنن هذه ٓشّؽ أن هذه قاطدة باص

ويرّد ققلف إذا  ،ٕن معـاها كال يمخذ مـ ققلف إذا وافؼ الحّؼ  :وهل قاطدة ترّد طؾقؽ

 ."وتدافع طـفؿ وتثـل طؾقفؿ، وأكت تريد أن كؼبؾ ققل مـ خالػ الحؼ .خالػ الحؼ

 :ثاىٔا
لتخريب  - سعقفؿخّقب اهلل-أهؾ التؿققع مـ حزب الحؾبل َيسَعقن جاّديـ 

أهؾ الحؼ بلن السؾػ مـ أهؾ  -زطؿقا-إصقل السؾػقة فؿـ ذلؽؿ محاولة إلزام 

ومل يـؼؿ بعضفؿ طىل ، اختؾػقا يف الرواة ويف إحاديث تصحقحا وتضعقػا الحديث

بؿعـك أن الذيـ بّدطقا طظ حسـ وحّذروا مـف هذا  ،فعىل هذا فؾقسعـا ما وسعفؿ، بعض

ؼابؾ مـ مدحف وزكاه وأثـك طؾقف ففذا آختالف كآختالف يف كجد يف الؿو ،رأيفؿ

قيش وهذا كّؾف هت ،الػارق كؿا يؼالمع وهذا كالم باصؾ وققاس  ،الرواة تجريحا وتعديال

 .السؾػقة وتشغقب وتشؽقؽ يف الؼقاطد وإصقل

 وأن فقفا، فبتؼعقدك يا طبدالحؿقد لفذه الؼاطدة الباصؾة تجّرئ الـاس طىل رّد الحؼ

فؽلّكـا كّذبـاه!: قال ، ٕكـا إذا رددكا كالمف بدون حّجة يف العامل الجارح: وذلؽ صعـا

 إذ العؾؿ ومل يظـف فظـ طدالتف: اية ققل الؿعّدل إكف مل يعؾؿ فسؼً وغا: الّسخاوي 

كان الجارح  حؽؿـا بعدم فسؼف قفؾ، أكا طؾؿت فسؼف :بالعدم ٓ يتصقر والجارح يؼقل

فقؿا أخبرا بف. -الؿعدل والجارح: أي-بػسؼف كاكا صادققـ حؽؿـا  قلو ،اكاذبً 
(1) 

كان هـاك  قحتك ل ثؿ ؟هذا يف حال آختالف فؽقػ إذا مل يخالػ العاملَ أحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتح الؿغقث (2/198) ، لؾعضد الشافعلوالـص هذا كسبف. 
 



ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف  65 التنًع اخلمف

 
 ؟؟اختالف فؿا العؿؾ تجاه هذا آختالف

طالؿان مـ طؾؿاء  إذا اختؾػ: -حػظف اهلل-قال الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ 

لؾفقى وأهؾف الذيـ  ؿ يف أمر ديـل فالحؽؿ يف الؼضقة هلل ٓغقره والجرح والتعديؾ أ

أمر  والقاجب فقؿا اختؾػ فقف مـ ،يلخذون بؼقل الؿخطئ ويردون ققل الؿصقب

 ۈئېئېئېئىئىئىئیی﴿ :قال تعاىل ،الديـ الرد إىل اهلل والرسقل

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث   یی

يف ضقء الشريعة وققاطدها الؿستؿدة الؿتـازطقـ  فقـظر يف ققل، [17: ]النساء ﴾مث

اهلل وجب إخذ بؼقلف ومـ خالػفا رد ققلف مع  مـفا ٓ الؿػتعؾة فؿـ وافؼ ققلف شريعة

وٓ يؼػ الؿسؾؿ الؿتبع مققػ  ،الؿجتفد الؿخطئ احترامف واطتؼاد أكف مجتفد لف أجر

يتالطب فال يؾزمـل ققل فالن وفالن ويذهب  أهؾ إهقاء فقؼقل قد اختؾػ العؾؿاء

طىل رّد الحّؼ وإسؼاط أهؾف وصاحب  الـاس فنن مثؾ هذا الؼقل يجّرئ الـاس بعؼقل

لشخص ذلؽ الرجؾ وسقاد  يجب إخذ بؼقلف اتباطًا لشرع اهلل وحجتف ٓ الحجة

."طقـقف
(1)

 

 : ثالجا
معـك كالمؽ يا طبد الحؿقد مخؾقف أن تحذير أهؾ العؾؿ ٕهؾ البدع أمثال 

 قل :بؿعـك ،رهؿ الؿبـل طىل إدلة والحجج والبراهقـ غقر مؾزمالحؾبل والحقيـل وغق

وذكر إسباب التل أوجبت هذا الجرح بإدلة  اا معقـً معتبرا جّرح شخًص  أّن طالؿا

اصَّؾع طىل تؾؽ  قول فؾقس تبديعف مؾزم لغقره مـ الـاس ،الصريحة والبراهقـ الؼاصعة

مـ اختالٍف  ورد طـ أئؿة أهؾ الحديث دّلؾت طىل ذلؽ تؾبقسا وتدلقسا بؿاو ،إسباب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أئؿة الجرح والتعديؾ هؿ محاة الديـ. 
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 فزطؿت أنَّ هذا مؿا يسقغ فقف الخالف أي مـ غقر إكؽار. ،يف جرح الرواة

وبرهان ذلؽ ، فنكف يدل طىل تلّثرك بؿـفج الحؾبل الؿبتدعطىل شلء دل  وهذا إنْ 

 قوهذا ه ،طقـ ما تستدل بف يا مخؾقف قأكؽ تجد استدٓلفؿ يف حرب السـة وأهؾفا ه

وإن هذا اإلصالق  ،الققم الخالف بقـ طؾؿاء السـة وبقـ دطاة التؿققع وأكصارهؿحؼقؼة 

 .يمدي إىل هدم السـة

فؽؾ " :كصر السجزي  قففذه الطريؼة مل َترد طـ السؾػ الصالح قال اإلمام أب

بؾ وقُ ، فنن أتك بذلؽ ُطؾؿ صدقف :يؼقلف مّدع لؾسـة يجب أن يطالب بالـؼؾ الصحقح بؿا

."ُطؾَِؿ أكف محدث زائغ، السؾػ يتؿؽـ مـ كؼؾ ما يؼقلف طـوإن مل ، ققلف
(1)

 

حادي يف تعؾقؼف طىل كتاب  حػظف اهلل-وقال الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ 

قال محؿد بـ جرير حدثـا ابـ محقد حدثـا إبراهقؿ بـ  :-ٓبـ الؼقؿ  إرواح

 :ققلف تعاىليف  ملسو هيلع هللا ىلصالؿختار طـ ابـ جريج طـ ططاء طـ كعب بـ طجرة طـ الـبل 

 .[16]يونس: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 ،الؿحدثقـ طـد كالم فقف الرازي محقد بـ محؿد ،فقف كالم ،وهذا إسـاد فقف ابـ محقد

 خزيؿة ابـ يضعػف ومؿـ ،تضعقػف يف ويبالغ وضعػف غقره ويـتؼده أمحد اإلمام يزكقف

، زكاه ما طرفـاه كؿا أمحد طرفف قل: فؼال .يزكقف وأ يعدلف أمحد إن: لف فؼقؾ. 

مـ طؾؿ  أنَّ  :قوه ،وهذا مـفج يسقر طؾقف أهؾ السـة والجؿاطة وأهؾ الحديث

ذا وٓ كؼص وأكف ٓ غضاضة يف ه ،الجرح مؼدم طىل التعديؾ وأنَّ  ،حجة طىل مـ مل يعؾؿ

دوكف فقثبت بالحجة والبرهان الطعـ يف  ومثؾف أ قثؿ يليت مـ ه مـ أي إمام يزكل رجاًل 

 .لؽؿ اإلمامهذا الرجؾ الذي زكاه ذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسالتف إىل أهؾ زبقد  (144)ص. 
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 ،وٓ يؼال شلء .مخالػ :وٓ يؼال .تـؼص :ٓ ضقر يف هذا وٓ حرج وٓ يؼال

وٓ يريدون إٓ وجف  ،ٓ يريدون إٓ الحؼ ،ٕهنؿ يدورون مع الحجج والبراهقـ :؟لؿاذا

 .فال تلخذهؿ يف اهلل لقمة ٓئؿ ،اهلل طز وجؾ

ما يؼقلقن هذا  ،!! هذا غؾطواهلل !!!فؾؿاذا أكا أجرحف !!واهلل زكاه أمحد :وٓ يؼقل

ٓ يرون يف ذلؽ  ،ويتؾؼاه أئؿة السـة كؾفؿ بصدوٍر رحبة ،بؾ يصدطقن بالحؼ ،الؽالم

 .احرجا أبدً 

الذي شـف أهؾ البدع  ،والجفؾ الؽثقػ ،لؽـ أن كحـ يف طصر الظؾؿات

 .وإهقاء طىل مـفج أهؾ السـة والجؿاطة

أن مخالػة ابـ واره وابـ خزيؿة وغقرهؿ  ما قال أحد ،فاإلمام أمحد إمام أهؾ السـة

حقا محؿد بـ محقد-  .يخالػقه وإهنؿ يـتؼصقن اإلمام أمحد أ :ما قالقا -مؿـ جرَّ

فتجد أصحاب أمحد وأصحاب الشافعل إذا كان الرجؾ مدحف أمحد  ،كؾفؿ سؾَّؿقا ،ٓ

 إذا ،وكذلؽ أتباع الشافعل ،يؼبؾقن جرح صاحب الحجة ،وجرحف غقره والحجة معفؿ

واهلل  :وما قالقا ،تؾؼقا هذا الجرح بالؼبقل ،زكك مثؾ إبراهقؿ بـ أبل يحقك وجرحف غقره

ٕكف زكك فالن وكحـ هبذه العصبقة العؿقاء كثبت أركان هذا  :إمامـا واهلل كتعصب لف

 .حاشاهؿ أن يؼقلقا هذا. إمامـا الحجة والبرهان :وكدفع بحجة ،الرجؾ الؿجروح

ويجب ترك التعصب ٕي  ،ا الؿـفج الؿبارك الطقبوهؽذا يؽقن تربقا طىل هذ

 فننَّ  :الذي ٓ يـتؼد وٓ تؼبؾ مخالػتف مـ أحد قفف ملسو هيلع هللا ىلص اشخٍص كائـ مـ كان إٓ محؿدً 

كذلؽ يدور معفؿ الحؼ  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحاب محؿٍد  ،يدور مع الحؼ أيـؿا دار ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً 

 ."أيـؿا داروا
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 :زابعا 

 ؟السـة والجؿاطةأهؾ قل تؼعقدك وتشغقبؽ يف أص قهؾ ورد طـ السؾػ طىل كح

هؾ ثبت طـ أحدهؿ أكف ثبت طـده تبديع طامل مـ العؾؿاء إمـاء ٕحد مـ أهؾ  :أي

مثؾ ما حصؾ الخالف يف الرواة وغقر  .والؿسللة محّؾ اجتفاد ،ٓ يؾزمـل :البدع فؼال

ذلؽ مـ الشبفات الشقطاكقة التل ُيرّد هبا الحؼ الظاهر الؿبـل طىل الحجج والبراهقـ 

 ؟؟لساصعة الـقرةا

 :اجلْاب

كان مبـقا طىل إدلة والحجج  بؾ الذي ورد طـفؿ اإللزام بالتبديع إنْ ، وألػ ٓ ٓ

 :بعض الـؿاذج الؼؾقؾة مـ الؽثقرة وإلقؽ، والبراهقـ

قال ابـ أبل حاتؿ ، ـ السؾػ الصالح كاكقا يؾزمقن بالجرح الؿػّسر الؿبّقـ الؿعتبر1

والتعديؾ مؼدمة الجرحيف 
(1)

 سؿعت طبد العزيز إويسل :سؿعت أبل يؼقل" :

وبؾغ مالؽا ، لؿا خرج إسؿاطقؾ بـ أبل أويس إىل حسقـ بـ طبد اهلل بـ ضؿقرة :يؼقل

  اهـ."هجره ٕكف مل يرضف :محؿدققال أب ،اأربعقـ يقمً  هجره

 ،فقف أن اإلمام مالؽ ألزم إسؿاطقؾ بـ أبل أويس بجرحف لحسقـ بـ طبداهلل :قلت

إذ أكف يرى أن حال هذا الرجؾ ٓ  :ابـ أبل أويس هجره مع أكف ابـ أختف يقافؼففؾؿا مل 

  يخػك.

 وأ اضعٌػ محتؿؾ فقؽتب حديثف اطتبارً  إن إسؿاطقؾ ربؿا يرى أن ضعػف :وما قال

ومالؽ أمؽـ بالصـعة مـ إسؿاطقؾ  ،حديثف ٕن إدلة قد قامت طىل كؽارة :أكف ما اقتـع

 قلف.فؽان يـبغل أن يصقر إىل ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(21: )ص (1)
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يعـل ابـ -جعؾ يـظر إىل أمر الربقع  ،البصرة  ـ ولؿا قدم سػقان الثقري2

 أي شلء مذهبف؟ :سلل ،وقدره طـد الـاس -صبقح

 ما مذهبف إٓ السـة. :قالقا

 مـ بطاكتف؟. :قال

 أهؾ الؼدر. :قالقا

قدري. قه :قال
(1)

 

البصري  لؿا بّدع الربقع بـ صبقح هؾ اإلمام سػقان بـ سعقد الثقري  :قلت

يف الجرح كؿا تػّقه بف أحد الذيـ تدافع طـفؿ يف طؾؿاء السـة  قالؼدري طـده غؾ

 السؾػققـ؟؟

 ؟؟وهؾ ضؾؿف يف إلحاقف بالؼدرية بسبب بطاكتف

كذلؽ بالـسبة لؾذي أخذ  ،مل يجعؾ يف إمر سعةولؿاذا اإلمام سػقان حّجر واسعا 

 بؼقلف وطؿؾ بف وصبّؼف.؟؟ 

 ثـك طؾقف.وذلؽ ٕن غقره مدحف وأ

رجؾ  -الربقع :أي-ٓ بلس بف  :طـ أبقف ،كؿا قال طبد اهلل بـ أمحد بـ حـبؾ

صالح.
(2)

 

 ثؼة.  :وقال طـف يحقك بـ معقـ

طـدي مـ سادات الؿسؾؿقـ. قه :وذكره شعبة فؼال
(3)

 

شقخ صالح صدوق :زرطة فؼال قوسئؾ طـف أب
(1)

.. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اإلباكة  (.2/453)ٓبـ بطة 

(2) العؾؾ (867: رقؿ -1/412) برواية طبد اهلل. 

(3) سقر أطالم الـبالء (7/288). 
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كان يشبف بقتف بالؾقؾ ببقت و ،زّهادهؿوكان مـ طباد أهؾ البصرة  :قال ابـ حبانو

الـحؾ مـ كثرة التفجد.
(2)

 

وكاكت -وهؾ الذي يـؼؾ كالم اإلمام سػقان بـ مسروق الثقري يف الربقع بـ صبقح 

يف حػظ الروايةـ يقصػ بلكف  والحاجة ماسة يف ذلؽ سقاء كان يف حػظ الدياكة أ

 ؟؟صاحب فتـ وقالقؾ وبالبؾ وو

مـ  رجاًل  أرى: ؾت ٕبل طبد اهلل أمحد بـ حـبؾق :داود السجستاين  قأب ـ قال 3

الرجؾ الذي  تعؾؿف أن وٓ أ :قال ؟أترك كالمف ،أهؾ السـة مع رجؾ مـ أهؾ البدطة

ألحؼف بف. فنذا ترك كالمف فؽّؾؿف وإٓ ،رأيتف صاحب بدطة
(3)

 .-يف الحؽؿ :أي-  

 أخزى اهلل :يؼقل -اإلمام أمحد :أي– سؿعتف" :وقال إسحاق بـ إبراهقؿ

 ."وٓ تجالس مـ يجالسف ،وٓ تؽتب كتبف ،ٓ يجالس وٓ يؽؾؿ ،الؽرابقسل

رجال مع العقد الشريػل الضال الؿـحرف بعد البقان  -مثال–هؾ إذا رأيـا  :قلت

هؾ كحـ ضالؿقن لف وأتقـا بؿـفج جديد مخالػ لؾسؾػ كؿا  ،والـصح وألحؼـاه بف

 ؟؟ -هداه اهلل-يتشّدق بف ركـؽ إيؿـ 

طدم مجالسة مـ وام أمحد لّؿا يؾزم غقره بعدم مجالسة أهؾ البدع وهؾ اإلم

يجالسفؿ
(4)

 الذي يبّجح بف بعض رمقز التؿققع؟؟  قفقف مـفج اإلقصاء والغؾ هؾ، 

مع أن أسباب الجرح بقـة ضاهرة بحجة طدم أحد الؿبتدطة كالمف مع  وإذا مل يترك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= (1) الجرح والتعديؾ (3/464). 

(2) ذيب التفذيبهت (3  /248). 

(3) صبؼات الحـابؾة (1/164 ،)ومـاقب أمحد  (.254: ص)ٓبـ الجقزي 

قال طبداهلل بـ ، وكان طـد السؾػ الصالح الذي يجالس أهؾ البدع أشد وأخطر مـ أهؾ البدع (4)

 . (2/473)اإلباكة ."مـ يجالس أهؾ البدع أشد طؾقـا مـ أهؾ البدع": طقن 
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مـ الرواة ثؿ ألحؼف بف يف الحؽؿ يف  أكف مختؾػ فقف كؿا اختؾػ الـّؼاد يف كثقروآقتـاع أ

 ؟؟آبتداع أكان ضالؿا جائرا

 وأ ،كؿا قالف شقخؽ، هؾ يا ُترى مـفج السؾػ فقف خؾؾ ٓبد مـ إطادة الـظر فقف؟

 أهنؿ معتدون وضالؿقن يف ذلؽ.؟؟

 ،جاء الحزامل إىل أبل وقد كان ذهب إىل ابـ أبل دؤاد" :ـ وقال صالح بـ أمحد 4

."أغؾؼ الباب يف وجفف ودخؾ ،رآهفؾؿا خرج إلقف و
(1)

 

طىل الحزامل بؿجرد أكف ذهب إىل رجؾ مـ  فؾؿاذا اشتّد كؽقر اإلمام أمحد  :قلت

ومل يجعؾ  ،ٕكف يؾزم غقره بؼقلف :فعىل مذهبؽ طـده غؾقّ ، ابـ أبل دؤاد قأهؾ البدع وه

وتعديال ويف  ٕن الؿسللة محّؾ اجتفاد كاختالف الـؼاد يف الرواة جرحا :يف إمر سعة

 ؟.؟إحاديث تصحقحا وتضعقػا

لشقخ حضر  -إن هذا الشقخ  :قؾت ٕمحد بـ حـبؾ " :ـ وقال طظ بـ أبل خالد 5

يعـل -حارث الؼصقر  :ويحب أن يسؿع ققلؽ فقف ،وقد هنقتف طـ رجؾ ،جاريقه -معـا

  ا تؼقل فقف؟فؿ ،ٓ تجالسف :فؼؾت يل ،وكـت رأيتـل معف مـذ سـقـ كثقرة -حارثًا الؿحاسبل

ثؿ جعؾ  ،وما رأيتف هؽذا قط ،واكتػخت أوداجف وطقـاه ،فرأيت أمحد قد امحّر لقكف

 ،أّويف ،لقس يعرف ذاك إٓ مـ َخبَره وطرفف ،ذاك؟ فعؾ اهلل بف وفعؾ" :ويؼقل ،يـتػض

 ،ذاك جالسف الؿغازيل ويعؼقب وفالن ،ذاك ٓ يعرفف إٓ مـ قد خبره وطرفف، أّويف ،أّويف

 ."هؾؽقا بسببف ،إىل رأي جفؿ فلخرجفؿ

ـٌ خاشعٌ  ،يا أبا طبداهلل يروي الحديث :فؼال لف  مـ قصتف ومـ قصتف؟ ،ساك

ٓ تغتر بتـؽقس  :ويؼقل ،ٓ يغّرك خشقطف ولِقـف" :وجعؾ يؼقل ،طبداهللقفغضب أب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قب أمحدمـا (.254: ص) ٓبـ الجقزي 
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كؾ مـ حّدث  ،وٓ كرامة لف ،ٓ تؽّؾؿف ،فنكف رجؾ سقء ذاك ٓ يعرفف إٓ مـ خبره ،رأسف

 ،وٓ كرامة وٓ ُكْعَؿك طقـ ،وكان مبتدطًا تجؾس إلقف؟! ٓ ملسو هيلع هللا ىلصيِث رسقل اهلل بلحاد

"ذاك. ،ذاك :وجعؾ يؼقل
(1)

 

الذي أثـك - إذا كان اإلمام أمحد ٓ يؾزم أحدا بجرحف لؾحارث الؿحاسبل :قلت

 الحضقر طـده و..؟؟ ويّحذر مـ الؽالم معف أوفؾؿاذا يغضب ويـتػض ، -طؾقف بعضفؿ

 .التجريح ء يعتبر مـ غالةهمٓ إفعىل مبد

مع رجؾ مـ أهؾ  اجالًس  وإذا رأيت الرجؾ": ـ وقال اإلمام البرهباري  6

."فنن جؾس معف بعد ما طؾؿ فاتؼف: فنكف صاحب هقى ،إهقاء فحّذره وطّرفف
(2)

 

فبقـ " :ـ وقال العالمة شقث بـ إبراهقؿ الؼػطل الؿعروف بابـ الحاج  7

ما كان أمرهؿ بف مـ ققلف يف  [230نساء:]ال ﴾ېېىىائ﴿ :سبحاكف بؼقلف

ثؿ بّقـ يف هذه  ،[67]األنعام: ﴾مبىبيبجتحتختمت﴿ السقرة الؿؽقّة

وقد ذهب ققم مـ أئؿة هذه  ،السقرة الؿدكقّة أن مجالسة مـ هذه صػتف لحقٌق بف يف اطتؼاده

وحؽؿ بؿقجب هذه أيات يف مجالس أهؾ البدع طىل الؿعاشرة  ،إمة إىل هذا الؿذهب

لطة مـفؿ أمحد بـ حـبؾ وإوزاطل وابـ الؿبارك فنهنؿ قالقا يف رجؾ شلكف مجالسة والؿخا

 فنن اكتفك وإٓ ألحؼ هبؿ يعـقن يف الحؽؿ. ،ُيـفك طـ مجالستفؿ :أهؾ البدع قالقا

 إين أجالسفؿ ٕبايـفؿ وأرّد طؾقفؿ. :فنكف يؼقل :ققؾ لفؿ

."يـفك طـ مجالستفؿ فنن مل يـتف ألحؼ هبؿ :قالقا
(3)

 

يف معرض كالمف طىل صائػة مـ أهؾ - ـ وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقّة  8

 فنن مل، طّرف حالفؿ لؾظـ هبؿ وادطك أكف مل يعرف حالفؿ: اومـ كان محسـً " :-البدع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صبؼات الحـابؾة (1/234). 

(2) شرح السـة (.121: )ص 

(3) حز الغالصؿ يف إفحام الؿخاصؿ (111-114: ص.) 
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."وجعؾ مـفؿ، وإٓ ُألحؼ هبؿ، يبايـفؿ ويظفر لفؿ اإلكؽار

(1)
  

 وأثـك طؾقفؿ أ وأ ،ذب طـفؿ وأ ،ويجب طؼقبة كؾ مـ اكتسب إلقفؿ": وقال 

أخذ يعتذر لفؿ  وأ ،كره الؽالم فقفؿ وأ ،طرف بؿساكدهتؿ ومعاوكتفؿ وأ ،طظؿ كتبفؿ

 ،وأمثال هذه الؿعاذير .مـ قال إكف صـػ هذا الؽتاب وأ ،بلن هذا الؽالم ٓ يدرى ما هق

ومل يعاون طىل  ،مـافؼ: بؾ تجب طؼقبة كؾ مـ طرف حالفؿوأ ،التل ٓ يؼقلفا إٓ جاهؾ

فنن الؼقام طىل همٓء مـ أطظؿ القاجبات: ٕهنؿ أفسدوا العؼقل  ،طؾقفؿالؼقام 

وهؿ يسعقن يف إرض  ،والؿؾقك وإمراء ،طىل خؾؼ مـ الؿشايخ والعؾؿاء ،وإديان

."ويصدون طـ سبقؾ اهلل ،فساداً 
(2)

  

فضؾ  يف شرحف لؽتاب ـ وقد سئؾ سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ باز  9

 هؾ يلخذ حؽؿفؿ؟ ،الذي يثـل طىل أهؾ البدع ويؿدحفؿ :ما كّصف ،اإلسالم

 ،داٍع لفؿ قمـ أثـك طؾقفؿ ومدحفؿ ه ،ما فقف شّؽ  ،كعؿ" :-طػا اهلل طـف– فلجاب

 ."كسلل اهلل العافقة ،هذا مـ دطاهتؿ ،لفؿ قيدط

وغقره مؿا سبؼ ذكره يف حؽؿ مـ مدح وأثـك  ففذا كالم العالمة ابـ باز  :قلت

وأكت قد  ،محّؾ إمجاع لدى السؾػ الصالح قذلؽ بعد العؾؿ والذي هطىل أهؾ البدع و

بؾ  ،أثـقت ومدحت كبار أهؾ البدع كعظ الحؾبل والحقيـل ومحؿد حسان وأشؽالفؿ

دافعت طـفؿ بالشبف الؿاكرة الباصؾة وقد كقصحت يف ذلؽ وأققؿت طؾقؽ الحجة ومل 

بؼ ذكره وحّذركا مـؽ أكـّا ضؾؿة صبّؼـا مـفج السؾػ الذي س قفؾ ،تبقـ حؼ اهلل يف همٓء

 تعاىل.؟؟وفجرة أم كصحة بررة لديـ اهلل تبارك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (2/133). 

(2) مجؿقع الػتاوى (2/132.) 
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 : خامطا 

يشتد الـؼد البـاء الؿبـل طىل إدلة والبراهقـ يف حال كقن الؿجروح مـ أهؾ 

وهذا  ،طؼدية ومـفجقة وٕنَّ اكحرافف يؽقن يف مسائؾ ،ٕكف مـ حػظ الدياكة :البدع

 .لروايةأطظؿ وأضفر مـ الغؾط يف ا

إنَّ أحؽام الشقخ ربقع طىل " :-حػظف اهلل- قال الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ

وإكؿا هل قائؿة طىل دراسة واسعة ٕققال مـ  ،لقست مبـقة طىل آجتفاد ،الرجال

ويف مسائؾ أصقلقة: بعضفا طؼدي  ،الؿخالػقـ لؾؿـفج السؾػل وأهؾف يـتؼدهؿ مـ

."وبعضفا مـفجل
(1)

 

 ومـ أقام الحجة بالجرح أ" :-حػظف اهلل-د بـ هادي الؿدخظ محؿ الشقخوقال 

 .كائـًا مـ كان ،كائـًا مـ كان يف جرحف فؼقلف الؿؼدم طىل مـ خالػف

وهل قاطدة خبقثة أثرت  ،الققم ولؽـ أحب أن أكبف هـا الققم إىل شلء يغالط بف

لؿجرمة هذه الؼاطدة ا ،وتر ؽت يف صػقف السؾػققـ فتؽ السفام بال ققس وٓوفت

ما شاء  ،[اختالفـا يف غقركا ٓ كجعؾف سبًبا يف اختالفـا فقؿا بقــا] :الظالؿة أثؿة الػاجرة

 !!.اهلل

مـ  وهذا مبتدع وأكت تراه مـ طؾؿاء السـة أ :أكا وأكت كختؾػ إذا كان :يعـل

الؽالم مـ كالمفا ٕدلة مـ كالمف مـ صعـف يف أصحاب  وأكا أققؿ لؽ ،رؤوس السـة

 وصعـف يف بعض ،ملسو هيلع هللا ىلصوصعـف يف سـة رسقل اهلل  ،وصعـف يف كتاب اهلل ،ملسو هيلع هللا ىلصهلل رسقل ا

يـبغل أن يؽقن سبًبا يف  )اختالفـا يف غقركا ٓ :مثؾ هذا يؼال فقف ،الراشديـ ئفخؾػا

 .هذا فجقر وكذب أبًدا ،اختالفـا فقؿا بقــا(؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كصقحتف ٕهؾ العراق (25ص). 
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 افع طـفأكت تد ،وأكت تريدين أصـّػف مع أهؾ السـة؟ ،إذ هذا مصـػ مع أهؾ البدع

 ،ءأكا وأكت لسـا سقا ،الضرع ٓ واهلل حتك يعقد الؾبـ يف ،؟ءوأكا أكصر السـة تريدكا سقا

ما يؿؽـ أن كؾتؼل  ،طـؽ يف الؿغرب أكت يف الؿشرق وأكا ،أكت يف باب وأكا يف باب آخر

يف قؾقبؽؿ  -تبارك وتعاىل- والغقرة طىل ديـ اهلل ،الحؿقة الديـقة :يا كاس ،أكا وإياك...

اق هلل اهلل أن تغتالا اهؿ  ،قطاع الطريؼ ،فقسرقفا همٓء السرَّ إذا كان أهؾ التحزب سؿَّ

ومل يرق  ،همٓء قطاع الطريؼ طىل السؾػققـ :صريؼ العؾؿ أكا أققل بعض مشايخـا قطاع

قهؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلصلفؿ ذلؽ فقجفقا سفامفؿ إىل كؾ مـ دافع طـ أصحاب رسقل اهلل  وسؿَّ

ٕهنؿ ٓ يؿؾؽقن الحّجة طىل رّد  :وَكذا ـ وكذاققصائقواإل ،وغالة التجريح ،الؿجرحقـ

بلصقاهتؿ اسؿعقا ماذا يؼقلقن يف أصاحب  وهمٓء يلتقن بؽالمفؿ مسجؾ ،ما قالقه

إذا اختؾػـا يف هذا هذا ثؼة هذا ضعقػ  ...": يـؽروكف ٓ يستطقعقن أن ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ٓ واهلل ما  :لؽ كذاب أققل هذا تؼقل يل ،هذا صدوق هذا مـؽر الحديث هذا صح

أما أن أققل لؽ  ،بقــا هذا ما يقجب آختالف سـّل قطرفت طؾقف الؽذب صادق وه

 ".أبًدا ما كجتؿع وأكت؟ بدطل وهذه بدطف وأكت تدافع طـف وتؼقل سـّل! كقػ كجتؿع أكا

كان إولقن يختؾػقن  :يؼال ،آخر يجعؾ طؾقف ثقب ،فالؽالم هذا يؾبَّس هبذا أن

أما يف البدطة أمحد إذا بّدع  ،وتضعقػف صقب اختؾػقا يف تقثقؼف ،هذا يضعػفهذا يقّثؼف و

صقب بعد  ،إذا مل يستبـ إمر لؾسـل بقـقا لف ،إذا مل يستبـ إمر لؾعامل بقـقا لف ،اتبعقه

يا أبا طبد اهلل أرأيت الرجؾ مـ أهؾ السـة مع رجؾ مـ أهؾ  ،ذلؽ إذا ما طاد ألحؼف بف

ٓ تظؾؿف  ،حذره مـف يؿؽـ ما يدري صح وٓ ٕ؟ ،ٓ :قال ،ؾؿف؟أهجره ٓ أك إهقاء

ثؿ بعد ذلؽ  ،حذره مـف ،يؿؽـ ما يدري ،ٓ تظؾؿف ،ما يدري صح وٓ ٕ؟ يؿؽـ

 .طـدكا ثؿ إن رأيتف بعد ذلؽ يؿاشقف فللحؼف بف هذه الؼاطدة ،إيش؟
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 :ضادضا  

بف لؿـ  إخذُ  ف مؾزمٌ إذا جرح أهؾ العؾؿ بإدلة والبراهقـ أهؾ إهقاء والبدع فنك

 ٓ :وٓ يؼال مثؾؿا يؼقلف الؿؿّقعقن ٕصقل السؾػ الصالح ،بؾغف ذلؽ وثبت طـده

وٓزم هذا إصؾ الػاسد الؽاسد أن ٓ  ،يؾزمـل إخذ بف ٕن الؿسللة محؾ اجتفاد

صاحبف بتبديع العؾؿاء ٓ لؾجفؿ بـ صػقان وٓ لؾحارث الؿحاسبل وٓ لحسقـ  يؼبؾ

بـ طبقد وٓ لبشر  ولؾجعد بـ درهؿ وٓ لقاصؾ بـ ططاء وٓ لعؿر وٓالؽرابقسل 

الؿريسل وٓ لسقد قطب وٓ ٓبـ ٓدن وٓ لعظ بؾحاج وٓ لعظ الحؾبل وٓ لؾعقد 

وٓزم طدم تبديع همٓء أّن أصقهلؿ ٓ  ،اا وحديثً أهؾ البدع قديؿً  شريػل وٓ لغقرهؿ مـ

 ،ٓ يخرجقن طـ إصار أهؾ السـة والجؿاطةولفذا ففؿ  :الصالح ختالػ أصقل السؾػ

 .داخؾ يف تحريػ الديـ وتبديؾ الشرع الؿستبقـقه بؾ ،وهذا مـ أبطؾ الباصؾ

مسائؾ الجرح  هؾ: ما كصف: -حػظف اهلل-وقد سئؾ الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ 

ـْ يؼقل ذلؽ الشقخ  وأكف ٓ يؾزمـل ققل ،والتعديؾ اجتفادية؟ وكقػ كرد طىل َم

 ؟!الػالين

  :ؾأجاب بكْلُ
 ،اػل والالبسقـ لؾؿـفج السؾػل زورً الؿدسقسقـ طىل الؿـفج السؾ مجؿقطة مـ"

زوا طؾ قضقة الجرح أفقح يسع  اا واسعً كريد مـفجً " "كصحح وٓ كجرح" ،والتعديؾ ركَّ

وإمة  ،يعـل ما يف تغققر لؿـؽر وٓ بدطة وٓ أي شلء ،"وٓ هندم كصحح" "إمة كؾفا

لؾجرح  وشرطقا يؽقؾقن الّتفؿ ،حتك الروافض يدخؾقن ،القاسع إفقح ـفجكؾفا يف الؿ

إنَّ الجرح " :يؼقل إىل أن -الحؾبل قوه-حتك وصؾ بعضفؿ  ،والتعديؾ ومـ يؼقم بف

كقػ تؼقل  :قؾُت لفذا الؼائؾ ،اهلل أكبر! "والتعديؾ لقس لف أدلة يف الؽتاب وٓ يف السـة
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هذا  ،!"هذا خطل لػظل" :عدما كشره يف أشرصة قالب ،!"خطل لػظل" :هذا الؽالم؟! قال

صعـ يف ققم  ،صعـ يف ققم فرطقن ،الجرح والتعديؾ ن مظء بلدلةآالؼر ،خطل جقهري

 ،السـة فقفا مؾقئة ،.يف أبل لفب يف.. ،يف قريش ،صالح يف ققم ،صعـ يف ققم هقد ،كقح

 ،حطقؿ هذا السالحفقريدون ت ،سالح يف وجف أهؾ البدع قوه ،السؾػ فقفا مظء مـفج

 وتجريد السؾػققـ مـ هذا السالح الذي استؿد مـ كتاب اهلل ومـ سـة رسقل اهلل طؾقف

 ،والثالث! ،وصؾع الثاين! ،صؾع أول واحد يحارب الجرح والتعديؾ! ،الصالة والسالم

يؾبسقن لباس  ،وهمٓء الذيـ حذرتؽؿ مـفؿ ،ويتبعفؿ أفقاج!! ،والعاشر! ،والرابع!...

 ..ففمٓء.بارك اهلل فقؽؿ ،السؾػققـ هبذه الؼقاطد وهبذه التلصقالت ويػرققنالسؾػقة 

 والـؼؾ طـ ،وحديث رسقل اهلل ،يريدون أن يسؼطقا ققاطدكا التل قام طؾقفا ديــا

العدل  كثقر مـف يليت طـ العدل القاحد طـ ،بارك اهلل فقؽ ،والـؼؾ طـ إئؿة ،الصحابة

ڈڈ ﴿ ،﴾ٿٿٿٿٹ﴿لقؾ ويجب قبقل هذا بد ،القاحد ويؿشل

كان يرسؾ شخصًا  ملسو هيلع هللا ىلصورسقل اهلل  ،بخبر القاحد فؼط ويف إخبار ُيؽتػك ،﴾ژ ژ

 ،ويرسؾ إىل ققصر شخصًا واحدًا فتؼقم طؾقف الحجة ،كسرى وتؼقم بف الحجة واحدًا إىل

إذا رفض اإلسالم ومل  ،يف اإلسالم بتبؾقغ رسالة هذا الػرد العدل الصادق وإذا ما دخؾ

وجفز طؾقف الصالة والسالم لغزوة  ،رسقل اهلل يجفز لف الجقش ،ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا يتبع رسقل

ويرسؾ إىل  ،الدطقة التل بؾغفا رجؾ واحد تبقك لؾروم بـاء طىل إهنؿ رفضقا هذه

وتبـك  ،أفرادًا يرسؾ وتؼبؾ أخبارهؿ ،ويرسؾ إىل القؿـ ،ويرسؾ إىل طؿان ،البحريـ

ـْ ٓ يؼبؾ خبرهؿ تجفز لف الجق مخسة طشر  ،كقػ أن طشرة ،قشطؾقفؿ الحجة وَم

أكف ٓ  :ومـ ققاطدهؿ ،بد مـ اإلمجاع ويؼقل ٓ ،سؾػقًا يتػؼقن طىل قضقة معقـة فترفض

طـده  ،الؿعاصريـ أنَّ فالكًا مبتدع قال طشرة مـ إئؿة قيؼبؾ جرح وتعديؾ شخص ول
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 كذا وكذا ما يؼبؾ مـفؿ. هذا مـ همٓء الذيـ حذرتؽؿ مـفؿ يدطقن السؾػقة وهؿ

ٓ "الػاسدة  السؾػل وققاطده وأصقلف. وكؿ لفؿ مـ التلصقالت يفدمقن الؿـفج

الػالكقة كذا  فالن قال يف الؽتاب الػالين يف الصػحة :تجلء تـؼُؾ مـ كتاب ،"يؾزمـل

ًٓ واضحًا كالشؿس طشرات يف  أّيده ،"ما يؾزمـل هذا الؽالم" :يؼقل لؽ ،وكذا: ضال

طـدهؿ ققاطد لرفض  ،"ما يؾزمـل"طـدهؿ قاطدة  ،"ما يؾزمـل" :هذا الؽالم يؼقل لؽ

فتعّؾؿقا ققاطد الجرح  ،وققاطد يف رد ققاطد الجرح والتعديؾ ،وققاطد لرد الحؼ ،الحؼ

همٓء الؿضؾؾقـ  ودطقكؿ مـ ،وسقروا طىل هنجفؿ ،والتعديؾ واكظروا مـفج السؾػ

 ،يتالطبقن بديـ اهللالؿفقشقـ طىل ديـ اهلل الحؼ وطىل الؿـفج السؾػل وأهؾف...وهؽذا 

ما تلتقؽ  ،باصـل ،رافضل ،خارجل ،معتزيل ،وأن الّتالطب ما يليت مـ كاس واضحقـ

وهؿ يؼذفقن هبذه الّشبف  ،تلتقؽ الشبف مـ كاس يّدطقن أهنؿ سؾػّققن ،الشبف مـ همٓء

يعقد طىل أصقل السـة  ومذهبفؿ هذا ،وطىل الجرح والتعديؾ ،طىل الؿـفج السؾػل

بالبطالن.
(1)

 

 :ضابعا
الباب ٕهؾ إهقاء والبدع بلن  ا سّقئا يف فتحن لفذا التؼعقد الباصؾ الؿبطؾ أثرً إ

مل  -الؿجروحقـ–مذهبفؿ بحّجة أن همٓء  يحتجقا بروايات الؿجروحقـ إذا أّيدت

، وٕن أهؾ الحديث اختؾػقا فقفؿ جرحا وتعديال يجؿع أهؾ العؾؿ طىل جرحفؿ

بؾ جّؾ الؿسائؾ التل خالػ فقفا مشركقا زماكـا  ، تحصكوإمثؾة يف ذلؽ ٓ تعّد وٓ

فبفذه الؼاطدة الػاسدة التل قّعدهتا ٓ  ،لفؿ مستـد مـ إحاديث الضعقػة والؿقضقطة

طىل بدطتف بحديث  واحتج طىل شركف أ قلويحّؼ لؽ أن تـؽر طىل أحد مـفؿ حتك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ه1431شقال  28)يقم الخؿقس  لـبقية يفمحاضرة ألؼاها بالؿديـة ا (1)
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مختؾػ فقفؿ جرحا ٕن كثقرا مـ الرواة  -أكؽ تراه حديثا مل يثبت قول- ،ضعقػ

، طقـ الضالل وآكحراف والعقاذ باهلل قوهذا ه ،-وهذا طىل مذهبؽ- ،وتعديال

ا ٓ تعّد وٓ تحصك ولقٓ مخافة أن يتعّؾؼ أحد الؼراء هبذه والـؿاذج يف ذلؽ كثقرة جد  

لؽـ حسبـا أن كدّلؾ بؿثالقـ ، الشّبف الخاصػة الضالة الؿضّؾة ٕكثركا إمثؾة يف ذلؽ

 : اثـقـ

 الؽبقر( والطبراين يف 5269( رقؿ )9/17) مسـدهيعىل يف  قـ ما أخرجف أب 1

( رقؿ 455ص) طؿؾ الققم والؾقؾةوابـ السـل يف  ،(14518( رقؿ )14/267)

إذا اكػؾتت دابة أحدكؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل  :قال طـ طبد اهلل بـ مسعقد  ،(548)

فنن هلل حاضرا دم إرض  ،يا طباد اهلل احبسقا ،بلرض فالة فؾقـاد يا طباد اهلل احبسقا

 .«سقحبسف

 قٕن مداره طىل معروف بـ حسان السؿرقـدي وه :والحديث ضعقػ ٓ يصّح 

مـؽر الحديث قد روى طـ طؿر بـ ذر كسخة " :(6/325قال ابـ طدي )  ،ضعقػ

 ."ضعقػ قه" :(14/132قال الفقثؿل يف الؿجؿع )" صقيؾة كؾفا غقر محػقضة

 . (655)الضعقػةاكظر ، ضّعػف مجاطة مـ أهؾ العؾؿ والحديث

حدثـا الحسقـ بـ إسحاق :  (17/117-118)الؽبقروما أخرجف الطبراين يف 

طـ  ،حدثـل أبل ،حدثـا طبد الرمحـ بـ شريؽ ،حدثـا أمحد بـ يحقك الصقيف ،التستري

إذا » :قال ، ملسو هيلع هللا ىلصطـ كبل اهلل  ،طـ طتبة بـ غزوان ،طـ زيد بـ طظ ،طبد اهلل بـ طقسك

يا طباد اهلل  :فؾقؼؾ ،بلرض لقس هبا أكقس قأراد أحدكؿ طقكًا وهوأ ،أضؾ أحدكؿ شقئاً 

ب ذلؽ.، «فنن هلل طبادًا ٓ كراهؿ ،يا طباد اهلل أغقثقين ،أغقثقين  وقد ُجرِّ

 طبد الرمحـ بـ شريؽ الؼاضل ضعقػ. ،وهذا إسـاد ضعقػ

 ا.شريؽ بـ طبد اهلل الؼاضل ضعقػ أيض قوأبقه وه
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 .(656رقؿ ) الضعقػةاكظر .والحديث قد ضّعػف مجاطة مـ أهؾ العؾؿ

أخبركا محؿد  :قال ،حدثـا يزيد بـ هارون :(14/424وما أخرجف ابـ أبل شقبة )

بعقره وإذا كػرت دابة أحدكؿ أ» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ،طـ أبان بـ صالح ،بـ إسحاقا

 .«فنكف سقعان ،ـقين طباد اهللأطق :فؾقؼؾ ،بػالة مـ إرض ٓ يرى هبا أحداً 

مقصقف  ،محؿد بـ إسحاق فنكف صدوق اما طد ،هذا إسـاد رجالف ثؼاتو

 بالتدلقس وقد طـعـ هذا الخبر.وفقف طّؾة اإلرسال.

  :الػاٍد مً ٍرا احلدٓح الضعٔـ ّغْاٍدِ اليت ال تيجرب

يال ومل أن الرواة الذيـ ُضّعػ بسببفؿ هذا الحديث اختؾػ الـؼاد فقفؿ جرحا وتعد

 يجؿع طىل تبديعفؿ.

، جاءك قبقري مشرك يا مخؾقف واستدل بف وذكر يف ذلؽ طـ الـقوي وغقره قفؾ

ففؾ تغّشف وتؾّبس وتدّلس طؾقف أمر ديـف بلن أهؾ العؾؿ اختؾػقا يف الرواة وإحاديث 

 ؟؟وٓ يؾزم التشديد يف ذلؽ، وأن الؿجال فقف سعة، تصحقحا وتضعقػا

، ه الشبفة الشقطاكقة بلن أهؾ العؾؿ مل يجؿعقا طىل تبديعفكػسف ذكر لؽ هذ قه وأ

 ؟؟؟هؾ تسّؾؿ لف يف ذلؽ

 :بـت أسد الذي فقف ـ مـ أدّلة الؼائؾقـ بجقاز التقسؾ بإكبقاء حديث دفـ فاصؿة 2

حجتفا  لّؼـفاوأسد  اغػر ٕمل فاصؿة بـت حل ٓ يؿقت قهويؿقت واهلل الذي يحقل "

 ".الرامحقـ فنكؽ أرحؿ إكبقاء الذيـ مـ قبظوؽ بحؼ كبق وّسع طؾقفا مدخؾفاو

 :الػاٍد مً ٍرا احلدٓح
روح بـ الصالح اختؾػ فقف الـؼاد جرحا  اأن رجال سـده رجال الصحقح ماطد

 .وتعديال ومؿـ وّثؼف اإلمام ابـ حبان والحاكؿ
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وأطّؾف بروح بـ الصالح  (23)ح  الضعقػةيف   وقد أورده الشقخ إلباين

وّثؼاه ابـ حبان والحاكؿ قد اه مجاطة مـ أهؾ إهقاء بحجة أنالذي قق
(1)

!! 

التل -مـ العؾؿاء محتجا بؼاطدة سؾػقة  فرّد طؾقفؿ الشقخ إلباين بجرح مـ جّرحف

 ."الجرح مؼدم طىل التعديؾ": وهل ققلف -تؼّض مضاجع الؼقم

ذيـ أخذوا هبذا فبـاء طىل قاطدتؽ الؿحدثة ٓ يجقز اإلكؽار طىل همٓء الؿبتدطة ال

 ملو. روح بـ الصالح :الخالف قائؿ يف جرح وتعديؾ أحد رواتف وهق ٕن :الحديث

 .يـعؼد اإلمجاع طىل تبديعف

يليت ابـ طّدي وغقره  طـدما أو ،طىل مذهبؽ االجرح الؿػّسر قد ٓ يؽقن مؼـعً  وأ

 ؟ومـ ٓ يخطلء :لف بلسباب الجرح لفذا الراوي هؾ يصؾح أن يؼال

 ؟نة ٓ بد أن يؽقن معصقمًا مـ الخطوهؾ الثؼ 

 طقـ مـطؼ الؼقم الققم. قهذا هو

 : ثاميا

أخذ  معـاه أكف ٓ يـؽر طىل مـ -هداه اهلل-ن هذا التؼعقد الذي قّعده مخؾقف إ

والتعديؾ طـده ٓ يجقز  ٕن مسائؾ الجرح، مـ العؾؿاء الثؼات إمـاء بجرح أي جارح

 اختؾػقا يف الرواة جرحا وتعديال. اإلكؽار فقفا ما دام أن أهؾ الحديث

وذلؽ أكف لّؿا ققؾ لف ، هذه الؼاطدة الباصؾة كجد يف الؿؼابؾ أكف أول مـ يفدم ويـؼض

الحقيـل وأن بعضفؿ يّحذر مـ طظ حسـ طبد الحؿقد الؿؾؼب بإثري هبتاكا وزرا 

اطتذر غضب ودافع طـفؿ و ،أشؽالفؿا مـ أهؾ إهقاء بـاء طىل كالم أهؾ العؾؿ فقفؿو

ورمك مـ يحذر مـفؿ بالػقاقر والعظائؿ مـ ، لفؿ وقّعد لفؿ الؼقاطد الباصؾة يف محايتفؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (9  /257)مجؿع الزوائداكظر  (1)
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 اإلرجاف والحسد والحؼد و..... 

فعىل مذهبؽ يا مخؾقف أكؽ جـقت طىل إخقاكؽ السؾػققـ باهتامؽ لفؿ 

 ،ٕن أهؾ العؾؿ مختؾػقن فقفؿ جرحا وتعديال :ةـبإوصاف الؼبقحة الؿستفج

فالقاجب طؾقؽ أقّؾ  كؿا قالف العالمة إلباين ،  يتجـك طىل السؾػققـوالسؾػل ٓ

 .-وإن كـا ٓ كؼقل بف-إحقال أن تسؽت وهذا طىل مذهبؽ 

 :أي–أيضا يف كالمف هذا الرجؾ " :-حػظف اهلل-قال شقخـا أمحد بازمقل 

الققت أيضا ما كؼؾتف سابؼا أكـا كجد التـاقض فػل  السابؼ الذي ذكرتف ومع -مخؾقف

يطعـ مـ صرف خػّل يف أهؾ والذي يدافع طـ همٓء طـ أهؾ الباصؾ كجده يحّذر أ

اسؽتقا ٓ تخقضقا يف هذه  :السـة وأيضا مؿا يالحظ طىل هذا الرجؾ أكف يؼقل لؾشباب

 يدافع طـ همٓء ويؼعد الؼقاطد لفمٓء ويضّؾؾ الشباب الّسؾػل.  قوه .الؿسائؾ

لحؼ أن يسؽتقا ماهذا التـاقض وماهذه الؼقاطد سؽت وتريد مـ أهؾ ا إذا أكت ما

الجديدة التل مل كرها إٓ طـد همٓء الؿغرضقـ الؿخالػقـ لؾؿـفج السؾػ الصالح 

 ."رضقان اهلل طؾقفؿ

 : تاضعا
إمجاع السؾػ مـعؼد طىل وجقب بقان حال الؿبتدطة والتحذير مـفؿ وذلؽ مـ إن 

رض لسخط الجبار جّؾ جاللف يف طدم التعوباب الـصقحة وطدم الغش لفذه إمة 

ثؿ تليت يا مخؾقف تزطؿ أنَّ جرح الؿبتدطة مـ قبؾ  ،كتؿان الحؼ الذي أمروا بتبؾقغف

بؾ إطجب مـ  ،بحجة أن الـؼاد اختؾػقا يف الرواة جرحا وتعديال، أهؾ العؾؿ غقر مؾزم

ٓ  ولؽـ ،طـدهؿ مخالػات طؼدية ؿذلؽ أكؽ تعؾؿ أنَّ بعض همٓء الذيـ تدافع طـف

رًا معتبراً  قلو ،يؾزم تبديعفؿ بؾ وٓ تقافؼ مـ بدطفؿ مـ أهؾ العؾؿ  ،كان جرحفؿ مػسَّ
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، فلكت مخالػ لفؿ يف هذا إصؾ ،صحقحة صريحة وبراهقـ قاصعة مستـقرة وطؾقف أدلة

 . السؾػ وكتب ملسو هيلع هللا ىلصوبقــا وبقـؽ كتاب اهلل وسـة كبقف 

ٕهقاء أشد التحذير وأمجعقا ولؼد حذر السؾػ الصالح مـ الثـاء طىل أهؾ البدع وا

طىل ذلؽ كؼؾ اإلمجاع غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ فنلقؽ أخل الؼارئ الؿـصػ بعضا مـ 

 :أققالفؿ يف كؼؾفؿ اإلمجاع فؿـ ذلؽ

واقبؾقا كصح  ،اتؼقا اهلل معشر الؿسؾؿقـ" :ـ قال اإلمام إوزاطل  1

ظروا ما تصـعقن وطؿـ واطؾؿقا أنَّ هذا العؾؿ ديـ فاك ،وطظة القاطظقـ ،الـاصحقـ

تلخذون وبؿـ تؼتدون ومـ طىل ديـؽؿ تلمـقن: فننَّ أهؾ البدع كؾفؿ مبطؾقن أفَّاكقن 

ٓ يرطقون وٓ يـظرون وٓ يتؼقن وٓ مع ذلؽ يممـقن طىل تحريػ ما  ،آثؿقن

واهلل محقـط  ،ويؼقلقن ما ٓ يعؾؿقن يف سرد ما يـؽرون وتسديد ما يػترون ،تسؿعقن

ـْ  ،ؽقكقا لفؿ حذريـ متفؿقـ رافضقـ مجاكبقـف ،بؿا يعؿؾقن فننَّ طؾؿاءكؿ إولقـ وَم

واحذروا أن تؽقكقا طىل اهلل  ،صؾح مـ الؿتلخريـ كذلؽ كاكقا يػعؾقن ويلمرون

تعظقؿ أشد مـ أن وولعراه كاقضقـ مقهـقـ بتقققر لفؿ أ ،ولديـف هادمقـ ،مظاهريـ

ققـ مقادطقـ ممالػقـتلخذوا طـفؿ الديـ وتؽقكقا هبؿ مؼتديـ ولفؿ مص معقـقـ لفؿ  ،دِّ

وتللقػ مـ يتللػقن مـ ضعػاء الؿسؾؿقـ لرأيفؿ  ،بؿا يصـعقن طىل استفقاء مـ يستفقن

."وكػك بذلؽ مشاركة لفؿ فقؿا يعؿؾقن ،وديـفؿ الذي يديـقن ،الذي يرون
(1)

 

مذهب  احاكقً  طثؿان إسؿاطقؾ بـ طبد الرمحـ الصابقين  قـ وقال اإلمام أب 2

 ،وإذٓلفؿ ،واتػؼقا مع ذلؽ طىل الؼقل بؼفر أهؾ البدع": ػ أهؾ الحديثالسؾ

 ،ومعاشرهتؿ ،ومـ مصاحبتفؿ ،والتباطد مـفؿ ،وإقصائفؿ ،وإبعادهؿ ،وإخزائفؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاريخ دمشؼ (6/361-362). 
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."والتؼرب إىل اهلل طز وجؾ بؿجاكبتفؿ ومفاجرهتؿ

(1)
 

وٓ  ،ويبغضقن أهؾ البدع الذيـ أحدثقا يف الديـ ما لقس مـف" :وقال أيضاً 

وٓ يجادلقهنؿ يف  ،وٓ يجالسقهنؿ ،وٓ يسؿعقن كالمفؿ ،وٓ يصحبقهنؿ ،بقهنؿيح

ويرون صقن آذاهنؿ طـ سؿاع أباصقؾفؿ التل إذا مرت بأذان  ،وٓ يـاضروهنؿ ،الديـ

 ،وقرت يف الؼؾقب ضّرت وجّرت إلقفا مـ القساوس والخطرات الػاسدة ما جّرت

ی ی ی ی جئ حئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ :وفقف أكزل اهلل طز وجؾ ققلف

."[67]األنعام: ﴾مئ ىئ
(2)

 

 :-بعد أن تؽؾؿ طـ هجر أهؾ الؿعاصل والبدع- يعىل  قـ وقال الؼاضل أب 3

ورقًا  وبؽر الخالل بنسـاده طـ ططاء أن رجالً باع ذهبًا أقروى أب ،وّٕكف إمجاع الصحابة"

إٓ مثالً يـفك طـ مثؾ هذا  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل  :الدرداء قفؼال أب ،بلكثر مـ وزهنا

مـ يعذرين مـ فالن أحدثف طـ  :الدرداء قفؼال أب .ما أرى بف بلسا :فؼال الرجؾ .بؿثؾ

 ."ٓ ساكـتؽ بلرض أكت ساكـفا أبدا ،رسقل اهلل ويخبرين طـ رأيف

 :أن قريبًا لعبداهلل بـ الؿغػؾ خذف فـفاه وقال" :وروى بنسـاده طـ سعقد بـ جبقر

ـّ  افا ٓ تصقد صقدًا وٓ تـؽئ طدو  إّن رسقل اهلل هنك طـ الخذف: ٕكّ  ولؽـفا تؽسر الس

 ". ...أحّدثؽ طـ رسقل اهلل ثؿ تخذف ٓ أكؾؿؽ أبداً  :فؼال .فعاد :قال .وتػؼل العقـ

فروى  ،وٕكف إمجاع التابعقـ": ثؿ ذكر طددًا مـ أثار طـ الصحابة يف ذلؽ ثؿ قال

 -يعـل ابـ حبقب-أراك مع صؾؼ  :قال يل سعقد بـ جبقر :بؽر بنسـاده طـ أيقب قال قأب

 ."فنكف مرجئ :ٓ تجالسف :بىل. قال :قؾت :قال

فؼال لف  ،تؽؾؿ رجؾ طـد إبراهقؿ يف اإلرجاء" :وبنسـاده طـ محؾ الضبل قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طؼقدة السؾػ وأصحاب الحديث (123: ص). 

(2) طؼقدة السؾػ وأصحاب الحديث (115-114: ص.) 
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."إذا قؿت مـ طـدكا فال تعد إلقـا :إبراهقؿ

(1)
 

طىل أن  -حديث كعب بـ مالؽ :أي–وفقف دلقؾ " :ـ وقال اإلمام البغقي  4

خاف طىل كعب وأصحابف الـػاق حقـ  ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسقل ،ران أهؾ البدع طىل التلبقدهج

 ملسو هيلع هللا ىلصوطرف رسقل اهلل  ،تخؾػقا طـ الخروج معف فلمر هبجراهنؿ إىل أن أكزل اهلل تقبتفؿ

وقد مضت الصحابة والّتابعقن وأتباطفؿ وطؾؿاء السـة طىل هذا مجؿعقـ  ،براءهتؿ

."ؿمتػؼقـ طىل معاداة أهؾ البدطة ومفاجرهت
(2)

 

وهذا " :-بعد أن ذكر تحريؿ الفجر فقق ثالث- ـ وقال اإلمام الؼرصبل  5

 الذي يؽقن طـ غضب ٕمر جائز ٓ تعؾؼ لف بالديـ. قالفجران الذي ذكركاه ه

 ،فلما الفجران ٕجؾ الؿعاصل والبدطة فقاجب استصحابف إىل أن يتقب مـ ذلؽ

."وٓ يختؾػ يف هذا
(3)

 

 ،صح طـف أكف هجر كعب بـ مالؽ" :ابـ تقؿقة ـ وقال شقخ اإلسالم  6

لؿا تخؾػقا طـ غزوة تبقك وضفرت معصقتفؿ وخقػ طؾقفؿ الـػاق  وصاحبقف 

وأمر الؿسؾؿقـ هبجرهؿ حتك أمرهؿ باطتزال أزواجفؿ بغقر صالق مخسقـ  ،ففجرهؿ

الؿسؾؿقـ هبجر صبقغ بـ  وكذلؽ أمر طؿر ، إىل أن كزلت تقبتفؿ مـ السؿاء ،لقؾة

 ،إىل أن مضك طؾقف حقل ،لؿا رآه مـ الذيـ يتبعقن ما تشابف مـ الؽتاب ،التؿقؿل طسؾ

 فلمر الؿسؾؿقـ بؿراجعتف. ،وتبقـ صدقف يف التقبة

كحقه رأى الؿسؾؿقن أن يفجروا مـ ضفرت طؾقف طالمات الزيغ مـ  وفبفذا أ

 وؿعصقتف أفلما مـ كان مستترًا ب ،الؿظفريـ لؾبدع الداطقـ إلقفا والؿظفريـ لؾؽبائر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إمر بالعروف والـفل طـ الؿـؽر (244-189: ص.) 

(2) ةشرح السـ (1 /226-227.) 

(3) الؿػفؿ لؿا أشؽؾ مـ تؾخقص كتاب مسؾؿ (6/534.) 
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إذ الفجر كقع  :وإكؿا يفجر الداطل إىل البدطة ،فنن هذا ٓ يفجر ،لبدطة غقر مؽػرة اسر  مُ 

ًٓ وطؿالً  وأما مـ أضفر لـا خقرًا فنّكا  ،مـ العؼقبة وإكؿا يعاقب مـ أضفر الؿعصقة قق

ذيـ كان فنن غايتف أن يؽقن بؿـزلة الؿـافؼقـ ال ،وكؽؾ سريرتف إىل اهلل تعاىل ،كؼبؾ طالكقتف

لؿا جاءوا إلقف طام تبقك يحؾػقن  ،ويؽؾ سرائرهؿ إىل اهلل ،يؼبؾ طالكقتفؿ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ويعتذرون.

ولفذا كان اإلمام أمحد وأكثر مـ قبؾف وبعده مـ إئؿة كؿالؽ وغقره ٓ يؼبؾقن 

وقد أخرج أصحاب الصحقح  ،رواية الداطل إىل بدطة وٓ يجالسقكف بخالف الساكت

."ومل يخرجقا طـ الدطاة إىل البدع ،ل ببدطة مـ الساكتقـطـ مجاطات مؿـ رم
(1)

  

 وأ ،ومثؾ أئؿة البدع مـ أهؾ الؿؼآت الؿخالػة لؾؽتاب والسـة": وقال 

فنن بقان حالفؿ وتحذير إمة مـفؿ واجب باتػاق  :العبارات الؿخالػة لؾؽتاب والسـة

 وعتؽػ أحّب إلقؽ أالرجؾ يصقم ويصظ وي :حتك ققؾ ٕمحد بـ حـبؾ ،الؿسؾؿقـ

وإذا تؽؾؿ يف أهؾ  ،لـػسفقإذا قام وصىل واطتؽػ فنكؿا ه :فؼال ؟يتؽؾؿ يف أهؾ البدع

 لؾؿسؾؿقـ هذا أفضؾ. قالبدع فنكؿا ه

إذ تطفقر  :فبّقـ أن كػع هذا طام لؾؿسؾؿقـ يف ديـفؿ مـ جـس الجفاد يف سبقؾ اهلل

اهنؿ طىل ذلؽ واجب طىل سبقؾ اهلل وديـف ومـفاجف وشرطتف ودفع بغل همٓء وطدو

وكان  ،ولقٓ مـ يؼقؿف اهلل لدفع ضرر همٓء لػسد الديـ ،الؽػاية باتػاق الؿسؾؿقـ

فنن همٓء إذا استقلقا مل يػسدوا  ،مـ أهؾ الحربوفساده أطظؿ مـ فساد استقالء العد

."وأما أولئؽ ففؿ يػسدون الؼؾقب ابتداءً  ،اؼؾقب وما فقفا مـ الديـ إٓ تبعً ال
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتاوى (24  /174 - 175.) 

(2) الػتاوى (28  /231 - 232.) 
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أداب الشرطقة ـ قال ابـ مػؾح يف كتابف 7

(1)
وروى الخالل طـ  :قال الؼاضل": 

أتضحؽ مع الجـازة؟ ٓ أكؾؿؽ  :ابـ مسعقد أكف رأى رجال يضحؽ يف جـازة. فؼال

 :فؼال الؼدر؟ يف يتؽؾؿ برجؾ أتقتؽ إن :طباس ٓبـ قؾت مجاهد طـ وبنسـاده ،…أبدًا 

 .تجالسفؿ وٓ تؽؾؿفؿ ٓ :قال ثؿ .رأسؽ ٕوجعت بف أتقتـل قل

 ٓ تجالس صؾؼ بـ حبقب فنكف مرجٌئ. :وقال سعقد بـ جبقر ٕيقب

 إذا قؿت مـ طـدكا فال تعد إلقـا. :وقال إبراهقؿ لرجؾ تؽؾؿ طـده يف اإلرجاء

 ٓ تجالسقا أصحاب الؼدر وٓ تؿاروهؿ. :وقال محؿد بـ كعب الؼرضل

 ريًا فؾقؼؿ.مـ كان قد :وكان محاد بـ سؾؿة إذا جؾس يؼقل

ويقكس بـ طبقد معـك  ،وأبل السقار ،وسؾقؿان التقؿل ،وأيقب ،وطـ صاووس

 ذلؽ.

 إمجاع الصحابة والتابعقـ.قه :قال الؼاضل

 ،يف الؿـع مـ الـظر يف كتب الؿبتدطة وذكر الشقخ مقفؼ الديـ  :وقال 

 لؽالمفؿ.  والـظر يف كتبفؿ وآستؿاع ،كان السؾػ يـفقن طـ مجالسة أهؾ البدع :قال

وإذا كان أصحاب الـبل ومـ اتبع سـتفؿ يف مجقع إمصار وإطصار  :إىل أن قال

 ،وهجراهنؿ ،وتبديع أهؾف ،متػؼقـ طىل وجقب اتباع الؽتاب والسـة وترك طؾؿ الؽالم

فقجب الؼقل ببطالكف وأن ٓ يؾتػت إلقف مؾتػت وٓ يغتّر بف  ،والخبر بزكدقتفؿ وبدطتفؿ

."أحد
(2)

 

إمجاع السؾػ الصالح مـ الصحابة والتابعقـ ومـ ": ال اإلمام الشاصبل ـ وق 8

وطؿـ اتسؿ بشلء  ،وتؼبقحفا والفروب طـفا ،كذلؽ -البدع :أي–يؾقفؿ طىل ذّمفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (1/231-232.) 

(2) أداب الشرطقة (1/232.) 
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 ،إمجاع ثابت -بحسب آستؼراء- قفف ،ومل يؼع مـفؿ يف ذلؽ تققػ وٓ مثـقّية ،مـفا

."اصؾبؾ هل مـ الب ،فدل طىل أن كؾ بدطة لقست بحؼ
(1)

 

ضؿـ تحذيره مـ بعض - قال الشقخ طبد الؾطقػ بـ طبد الرمحـ آل الشقخ 

كاكقا قد كتبقا أوراقًا لؾتؾبقس طىل طقام ، الضالقـ مـ أهؾ البدع مـ جفة طؿان

ومـ الســ الؿلثقرة طـ سؾػ إمة وأئؿتفا وطـ إمام السـة أبل طبد اهلل : -الؿسؾؿقـ

وترك  ،التشديد يف هجرهؿ وإمهالفؿ - روحفقدس اهلل-أمحد بـ محؿد بـ حـبؾ 

والتؼرب إىل اهلل بؿؼتفؿ  ،والتباطد طـفؿ حسب اإلمؽان ،جدالفؿ واّصراح كالمفؿ

."وذمفؿ وطقبفؿ
(2)

 

ذهبـا كذكر أققال العؾؿاء لطال الؽالم والؿؼصقد التـبقف طىل أّن هذا هدي  قول

 ،هؾ الؿعاصل والبدعوهدي أصحابف والتابعقـ لفؿ بنحسان هجر أ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

فؼد  ،ودرج طىل ذلؽ أفاضؾ العؾؿاء مـ إئؿة إطالم فؿـ أخذ هبديفؿ وسار بسقرهؿ

"سار طىل الصراط الؿستؼقؿ.
(3)

 

 : عاغسا
إن العؾؿاء الذيـ اختؾػقا يف الرواة جرحا وتعديال كؿا ذكرت وأن الؿسللة محّؾ 

تفجـ أن تؽقن معظؿ السـة يؾزم مـ هذا التؼعقد الؿس ،اجتفاد وٓ إلزام يف ذلؽ

 وبذلؽ تضقع الســ. ،ٓ إكؽار يف ذلؽومختؾػ يف حؽؿفا مـ جفة الصّحة والضعػ 

فؿا طؾقف سقى أن يليت بالتقثقؼ  ،فنذا أراد مبطٌؾ تصحقح حديث أحد الضعػاء

القارد فقف وٓ كـؽر طؾقف ٕهنا داخؾة يف مسائؾ الجرح والتعديؾ آجتفادية الؿختؾػ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آطتصام (1/142). 

(2) مجؿقطة الرسائؾ والؿسائؾ الـجدية (3  /111.) 

 (.48-37: )ص كشػ الشبفتقـيف كتابف  ـ كالم الشقخ سؾقؿان بـ سحؿان م (3)
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 لزام يف ذلؽ!!فقفا وٓ إ

فؿا طؾقف سقى إيجاد التضعقػ القارد يف أحد  ،وإذا أراد مبطؾ تضعقػ حديث ما

الذي سقؽقن بطبقعة الحال مـ تؾؽؿ الؽثرة الؽاثرة الذيـ اختؾػقا فقفؿ  -رواتف الثؼات 

 وطؾقـا بزطؿؽ أٓ كـؽر طؾقف فالؿسللة محّؾ اجتفاد!! -جرحا وتعديال 

هؾ الحديث فضال أن يؼّرره مـ تصّدر لؾدطقة وإرشاد وهذا ٓ يؼقلف حتك أصػال أ

 الـاس.

 : احلادٖ عػس

إذا جرح طامل طارف بلسباب الجرح رجال بلكف مـ أهؾ إهقاء ودّلؾ طىل ذلؽ 

الثؼة  مـ باب خبر ّٕكفَ  ،فننَّ القاجب قبقل كالمف ،البراهقـ الساصعة الـقرةوبالحجج 

الذي دلَّ طؾقف الؽتاب  قإهقاء والبدع وهواجب قبقلف وٓ يخالػ يف ذلؽ إٓ  قوه

 والسـة واإلمجاع.

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :قال تعاىل 

 .[6]احلُُجرات: ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

ا مـ أداب التل طىل وهذا أيًض " :هذه أية مػسرا قال طبد الرمحـ السعدي 

 ،ر أن يتثبتقا يف خبرهأخبرهؿ فاسؼ بخب أكف إذا قوه ،أويل إلباب التلدب هبا واستعؿالفا

فننَّ خبره إذا جعؾ بؿـزلة  ،ووققطًا يف اإلثؿ فننَّ يف ذلؽ خطرًا كبقراً  :اوٓ يلخذوه مجردً 

ومؼتضاه: فحصؾ مـ تؾػ الـػقس وإمقال  خبر الصادق العدل حؽؿ بؿقجب ذلؽ

ت ما يؽقن سببًا لؾـدامة. بؾ القاجب طـد خبر الػاسؼ التثب ،بغقر حؼ بسبب ذلؽ الخبر

ق والتبقـ: فنْن دلَّت الدٓئؾ والؼرائـ طىل وإْن دلَّت طىل كذبف  ،صدقف طؿؾ بف وُصدِّ

ب ومل يعؿؾ بف وخبر  ،وخبر الؽاذب مردود ،الصادق مؼبقل فػقف دلقؾ طىل أنَّ خبر ،ُكذِّ
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السؾػ يؼبؾقن روايات كثقر مـ الخقارج  ولفذا كان ،الػاسؼ متققػ فقف: كؿا ذكركا

."كاكقا فساقاً  قول الؿعروفقـ بالصدق
(1)

 

الؽػاية يف طؾؿ الروايةيف  :الخطقب البغدادي  ذكر
(2)

طىل وجقب  طدة أدلة 

ومـ بعدهؿ  وطىل العؿؾ بخبر القاحد كان كافة التابعقـ" :إخذ بخبر العدل: ثؿ قال

طـ أحد مـفؿ  ومل يبؾغـا ،مـ الػؼفاء الخالػقـ يف سائر أمصار الؿسؾؿقـ إىل وقتـا هذا

كان فقفؿ مـ  قفثبت أنَّ مـ ديـ مجقعفؿ وجقبف: إذ ل ،وٓ اطتراض طؾقف ،ؽار لذلؽإك

 ."اطؾؿ واهلل ،كان ٓ يرى العؿؾ بف لـؼؾ إلقـا الخبر طـف بؿذهبف فقف

إطالم الؿققعقـيف كتابف  وقال ابـ الؼقؿ 
(3)

أثـاء رّده طىل شبفات أهؾ - 

ففذا حؼ ٓ يـازع فقف  اوهؾؿ جر   ـف بذلؽطؿـ أخبر ط وقبقل خبر الؿخبر، ... :-التؼؾقد

  .!أحد

إطؿك يف الؼبؾة ودخقل الققت لغقره: وقد كان ابـ أم  تؼؾقد :ومـ هذا الباب. ..

أصبحت أصبحت. وكذلؽ  :يف صؾقع الػجر ويؼال لف مؽتقم ٓ يمذن حتك يؼؾد غقره

 .الققت تؼؾقد الـاس لؾؿمذن يف دخقل

 .ذلؽ ؾؿف بلوقات الصالة والػطر والصقم وأمثالوتؼؾقد مـ يف الؿطؿقرة لؿـ يع

والجرح: كؾ هذا  والتعديؾ ،التؼؾقد يف قبقل الترمجة يف الرسالة والتعريػ :ومـ ذلؽ

 .صادقا مـ باب إخبار: التل أمر اهلل بؼبقل الؿخبر هبا إذا كان طدٓ

 ،فازوج وإدخال الزوجة طىل ،وقد أمجع الـاس طىل قبقل خبر القاحد يف الفدية

 وجقاز وصئفا ،مسؾؿة يف اكؼطاع دم حقضفا لققتفووقبقل خبر الؿرأة ذمقة كاكت أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تػسقر السعدي ( 799ص.) 

 .(31ص) (2)

 (255ـ 254/ 2) (3)
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 .!!ولقس هذا تؼؾقد يف الػتقا والحؽؿ ،كؽاحفا بذلؽوأ

ومل يشرع  ،فننَّ اهلل سبحاكف شرع لـا أن كؼبؾ ققلفا وكؼؾدها فقف وإذا كان تؼؾقدًا: لفا

كترك سـة رسقلف لؼقل واحد مـ أهؾ  فضالً طـ أن، أحؽامف طـ غقر رسقلف لـا أن كتؾؼك

ققلف طىل ققل مـ طداه مـ إمة. العؾؿ وكؼدم
(1) 

 قوه ،قبقؾ إتباع الحجة والعؿؾ بالدلقؾ مـقإكؿا ه ،وهذا لقس مـ باب التؼؾقد

 .إمر بؼبقل خبر الثؼة

تقضقح إفؽار لؿعاين تـؼقح إكظاريف كتابف  الصـعاين  وقال العالمة
(2)

 

آٍت  :أي" فالن طدل" :مـ باب إخبار: إذ مػاد ققلف الؿزكل :والجرحوالتزكقة 

الخؿر  لشربف" فاسؼقه" :وققلف جرحاً  ،بالقاجبات تارك لؾؿؼبحات محافظ الؿروءة

تؼؾقدًا  ولقس ،يجب قبقلف لؼقام إدلة طىل العؿؾ بخبر العدل ،الؽؾ إخبار طدل ،مثالً 

 .لف

 :فنكف قال ،هذا الحديث صحقح" :لكظقره يف ققل العد كؿا سؾػ لؾؿصـػ 

وقد قرركا  ،آخر وإْن كان كاقض كػسف يف محؾ ،وإنَّ قبقلف لقس مـ التؼؾقد ،إكف خبر طدل

 ".الصحقح مـ كالمقف

أكف ابـ "كػسف بلن يخبر بـ أنَّ الدلقؾ قد قام طىل قبقل خبر العدل: إما طـ :ّاحلاصل

 ،قبقل خبره طـف بالضرورة الشرطقة م يفففذا ٓ كال ،"جاريتفوأنَّ هذه داره أ"وأ "فالن

 ٓ إلف إٓ اهلل"قبقل ققل الؽافر  بؾ أبؾغ مـ هذا أكف يجب ،بؾ يؼبؾ خبر الػاسؼ بذلؽ

إلخباره بالتقحقد وإن كان معتؼدًا  ويحؼـ دمف ومالف وكعامؾف معامؾة أهؾ اإليؿان:"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إطالم الؿققعقـ (2/286). 

(2) (2/118-119.) 
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 .لخالفف يف كػس إمر كالؿـافؼ

وإن كان طـ صػة غقره بلكف  ،لألخبار ُقبَِؾ أيضاطـ غقره كروايتف  وإن كان خبره

بؾ لؿا  ،وقبقل خبره لقس تؼؾقدًا لف ،إذ الؽؾ خبر طدل ،قبؾ أيضاً  "فاسؼ"وأ "طدل"

ولـا فقف بحث  ،هذا تؼرير كالم أهؾ إصقل وغقرهؿ ،يف قبقل خبره قام طؾقف مـ الدلقؾ

 .حاشقة ضقء الـفار أشركا إلقف يف أوائؾ

الحديث  كخبة الػؽريف كتابف  الحافظ ابـ حجر  رسؿَ " :أيضا وقال 

 قوه :وقال ،تام الضبط متصؾ السـد غقر معؾؾ وٓ شاذ ما كؼؾف طدل :الصحقح بلكف

ـُ الديـ بلكف وقريب مـف رسؿَ  ،الصحقح لذاتف ـُ الصالح وزي ما اتصؾ إسـاده بـؼؾ  :اب

 .وٓ طؾة قادحة طدل ضابط طـ مثؾف مـ غقر شذوذ

كلكف  ،وكؾفا إخبار ،واثـان طدمقان ،ثالثة وجقدية :َت هذا: ففذه مخسة قققدإذا طرف

الضبط متصؾ ا هذا الحديث رواتف طدول ملمقكق :(حديث صحقح) :قال الثؼة حقـ قال

طؾقف تؼدح يف  إسـادهؿ مل يخالػ فقف الثؼة ما رواه الـاس ولقس فقف أسباب خػقة صرأت

تؼرر  وقد ،ضؿـ اإلخبار هبذه الجؿؾ الخؿسيت( صحقح) :وحقـئذ ققل الثؼة ،صحتف

أنَّ  وتؼرر ،الراجح العؿؾ بخبر العدل والؼبقل لف وأنَّ القاجب أ :بالبرهان الصحقح

."قبقلف لقس مـ التؼؾقد لؼقام الدلقؾ طىل قبقل خبره
(1)

 

ففذه كؼقل صريحة مـ كالم أهؾ العؾؿ أن ققل طؾؿاء الجرح والتعديؾ الؿعتبريـ 

ولقس مدار كالمفؿ طىل  ،مبـل طىل الحػظ والخبرة والؿعرفة قوه ،خبارإ مـ باب قه

 .وآجتفاد الؿبـل طىل تػاوت إففام واختالف العؼقل الرأي

طىل طظ حسـ الحؾبل هذه الشبفة  -حػظف اهلل-وقد رّد الشقخ ربقع بـ هادي 

لجرح والتعديؾ إن أققال أئؿة ا" :الشقطاكقة التل هتدم أصال مـ أصقل أهؾ السـة بؼقلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إرشاد الـؼاد إىل تقسقر آجتفاد (83-77)ص. 
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إمـاء الصادققـ العادلقـ مـ باب إخبار: ٕهنا قائؿة طىل دراسات ٕحقال الرواة 

 وكذهبؿ أ وأ ،ورواياهتؿ وطىل معرفتفؿ بسقرهؿ وأخالقفؿ وصدقفؿ وضبطفؿ وإتؼاهنؿ

ومـ صرق كثقرة تقصؾفؿ إىل معرفة مراتب الرجال  ،سقء معتؼدهؿ وسقء حػظفؿ أ

 .ن اهلل الذي تعفد بحػظ ديـف أحؾفؿ هذه الؿــزلةومراتب رواياهتؿ: ٕ

فقجب طىل الؿسؾؿقـ قبقل أخبارهؿ طـ أحقال الرجال وطـ أحقال رواياهتؿ 

 .إصؾقهذا ه ،وطؼائدهؿ

ّمً األدل٘ علٙ أٌ أقْال العلناٛ يف اجلسح ّالتعدٓل مً باب األخباز احلدٓجاٌ اليبْٓاٌ 
 :اآلتٔاٌ

وجبت » :ملسو هيلع هللا ىلصـازة فلثـل طؾقفا خقرا فؼال كبل اهلل مر بج :قال طـ أكس بـ مالؽ 

وجبت وجبت »: ملسو هيلع هللا ىلصومّر بجـازة فلثـل طؾقفا شرا فؼال كبل اهلل  ،«وجبت وجبت

وجبت » :فدى لؽ أبل وأمل مر بجـازة فلثـل طؾقفا خقرا فؼؾت :قال طؿر، «وجبت

فؼال  ،«وجبت وجبت وجبت» :ومر بجـازة فلثـل طؾقفا شرا فؼؾت «وجبت وجبت

مـ أثـقتؿ طؾقف خقرا وجبت لف الجـة ومـ أثـقتؿ طؾقف شرا وجبت لف » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسقل 

 ،«الـار أكتؿ شفداء اهلل دم إرض أكتؿ شفداء اهلل دم إرض أكتؿ شفداء اهلل دم إرض

 ،(949ومسؾؿ حديث ) ،(1367حديث ) صحقحف أخرجف البخاري يف ،متػؼ طؾقف

 .والؾػظ لؿسؾؿ

  :الػاٍد مً ٍرا احلدٓح
 .شفادة بعض أصحابف طىل أكاس بالخقر والشر ملسو هيلع هللا ىلصإقرار الـبل  -1

بـاء طىل  ،وبالـار لؿـ ُشفد طؾقف بالشر ،بالجـة لؿـ ُشفد لف بالخقر ملسو هيلع هللا ىلصحؽؿف  -2

 .هذه الشفادة
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 .«أكتؿ شفداء اهلل دم إرض» :ثالث مرات تلكقدًا لؿا سبؼ ملسو هيلع هللا ىلصققلف  -3

هلل يف إرض بعد صحابة أئؿة الجرح والتعديؾ مـ أفضؾ وأكؿؾ شفداء ا -4

 .وٓ يردها إٓ ضال مضؾ ،فقجب أن ُتؼبؾ أخبارهؿ يف الجرح والتعديؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص محؿد 

 ،طىل هذا الؿـفج يف قبقل الجرح والتعديؾ مـ الثؼات ...فعؿر والصحابة 

مـ  ولعؾ الذيـ شفدوا يف طفد طؿر  ،ٓ مـ إحؽام ،واطتبار ذلؽ مـ إخبار

 .ـة طىل هذا الؿـفجوطؾؿاء الس ،التابعقـ

( خالل استدٓلف طىل مشروطقة 39)ص الؽػايةقال الخطقب البغدادي يف 

لؾرجؾ بئس رجؾ العشقرة دلقؾ طىل أن أخبار  ملسو هيلع هللا ىلصفػل ققل الـبل : الجرح لؾـصقحة

الؿخبر بؿا يؽقن يف الرجؾ مـ العقب طىل ما يقجب العؾؿ والديـ مـ الـصقحة لؾسائؾ 

بؿا ذكر فقف واهلل أطؾؿ  وإكؿا أراد  ملسو هيلع هللا ىلصغقبة لؿا أصؾؼف الـبل كان ذلؽ  قلقس بغقبة إذ ل

الػحش فقجتـبقها ٓ أكف أراد الطعـ طؾقف  لئس لؾـاس الحالة الؿذمقمة مـف وهأن ب

 :الثؾب لف وكذلؽ أئؿتـا يف العؾؿ هبذه الصـاطة إكؿا أصؾؼقا الجرح فقؿـ لقس بعدلو

ؾ العدالة فقحتج بخبره واإلخبار طـ لئال يتغطك أمره طىل مـ ٓ يخبره فقظـف مـ أه

 .حؼقؼة إمر إذا كان طىل القجف الذي ذكركاه ٓ يؽقن غقبة

وساق إسـاده إىل أبل سؾؿة بـ ، ومؿا يميد ذلؽ حديث فاصؿة بـت ققس :ثؿ قال

غائب  قلبتة وهأبـ حػص صؾؼفا  وطبد الرمحـ طـ فاصؿة بـت ققس أن أبا طؿر

فؾؿا  :قالت ،«فنذا حؾؾت فآذكقـل» :ملسو هيلع هللا ىلصقل الرسقل وساق الحديث إىل ق، ...بالشام

أما »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل  ،سػقان وأبا جفؿ خطباين لحؾؾت ذكرت لف أن معاوية بـ أب

أسامة بـ  لما معاوية فصعؾقك ٓ مال لف اكؽحجفؿ فال يضع طصاه طـ طاتؼف وأقأب

اهلل فقف خقرا  فجعؾ ،فـؽحتف ،«أسامة بـ زيد لاكؽح» :ثؿ قال ،فؽرهتف :قالت ،«زيد

 .كثقرا واغتبطت بف
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يف هذا الخبر دٓلة طىل أن إجازة الجرح لؾضعػاء مـ جفة الـصقحة  :ثؿ قال

لؿا ذكر يف  ملسو هيلع هللا ىلصٕن رسقل اهلل  :لتجتـب الرواية طـفؿ ولقعدل طـ آحتجاج بلخبارهؿ

جفؿ أكف ٓ يضع طصاه طـ طاتؼف وأخبر طـ معاوية أكف صعؾقك ٓ مال لف طـد  لأب

استشقر فقفا ٓ تتعدى الؿستشقر كان ذكر العققب الؽامـة يف بعض كؼؾة الســ  مشقرة

السؽقت طـ إضفارها طـفؿ وكشػفا طؾقفؿ إىل تحريؿ الحالل وتحؾقؾ  يالتل يمد

 .الحرام وإىل الػساد يف شريعة اإلسالم أوىل بالجقاز وأحؼ باإلضفار

 :أقْل

 مشروطقة الجرح لؾـصقحة استدٓل الخطقب هبذيـ الحديثقـ طىل :الشاهد منه

مـ باب اإلخبار ومـ باب  «العشقرةقبئس أخ» :يف هذا الرجؾ ملسو هيلع هللا ىلصوبلن ققل الـبل 

وأن أئؿة اإلسالم إكؿا أصؾؼقا الجرح  ،الـصقحة وتحذير لؾـاس مـ أن يؼعقا يف الػحش

يف مـ لقس بعدل: لئال يتغطك أمره طىل مـ ٓ يخبره فقظـف مـ أهؾ العدالة فقحتج 

ي أن العؾؿاء إكؿا أصؾؼقا الجرح يف الؿجروحقـ إٓ ٕهنؿ يؼصدون بذلؽ أ، بخبره

 .الـصح لؾؿسؾؿقـ

 .واستدل بحديث فاصؿة بـت ققس طىل جقاز الجرح لؾضعػاء مـ جفة الـصقحة

وأخبر  ،كصقحة لػاصؿة بلن أبا جفؿ ٓ يضع طصاه طـ طاتؼف ملسو هيلع هللا ىلصواطتبر ققل رسقل اهلل 

ٓ مـ باب  ،الخطقب هذا الؽالم مـ باب إخبار اطتبر ،أن معاوية صعؾقك ٓ مال لف

إحؽام
(1)

قال طشرة مـ  قأكف ٓ يؼبؾ جرح وتعديؾ شخص ول :..ومـ ققاطدهؿ

هذا مـ همٓء الذيـ ، طـده كذا وكذا ما يؼبؾ مـفؿ ،الؿعاصريـ أنَّ فالكًا مبتدع إئؿة

أصقلف.السؾػل وققاطده و حذرتؽؿ مـفؿ يدطقن السؾػقة وهؿ يفدمقن الؿـفج
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.ـاس أكف طىل مـفج الجبال مـ أئؿة الحديث وكؼادالحؾبل يقهؿ ال] ـمـ مؼال طـقكف ب (1)

 (.ه1431شقال  28)يقم الخؿقس  محاضرة ألؼاها بالؿديـة الـبقية يف (2)
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هؽذا يرد بعض الـاس كالم العؾؿاء يف  :-حػظف اهلل-وقال شقخـا محؿد بازمقل 

مضقعًا حؼقق العؾؿاء  ،ويدفع يف صدور العؾؿاء بعبارتف هذه، التحذير مؿـ تؾبس ببدطة

الثؼات الالزمة طؾقف. وسلبقـ بطالن هذه العبارة مـ خالل الققػات التالقة سائالً اهلل 

 :والرشاد والسداد التقفقؼ والفدى

 :الْقؿ٘ األّىل
أن كالم العؾؿاء يف التحذير مـ أهؾ البدع  -وفؼـل اهلل وإياك لؿرضاتف-اطؾؿ 

 ،وطؾقف فنن القاجب قبقل خبر الثؼة وطدم رّده ،مـ باب الخبر ٓ مـ باب آجتفادقه

 ٓ آخذ بف حتك أقػ طىل وجقد هذا إمر يف :ٓ يدفع يف صدره بلن يؼقل الؼائؾو

 الشخص الؿجروح!

وطىل ذلؽ: فنن هذه العبارة تتعارض مع هذا إصؾ الؿعروف طـدأهؾ العؾؿ 

 أن خبر الثؼة مؼبقل(. :)أطـل

 :الْقؿ٘ الجاىٔ٘
والخؾط بقـ البابقـ يققع يف خبط  ،لقس مـ باب التؼؾقدو ،قبقل خبر الثؼة اتباع لف

غقرك وجعؾف كالؼالدة تحقط أن التؼؾقد أخذ بؼقل  :وبقان ذلؽ ،ٓ يؾقؼ بطالب العؾؿ

خبر بقـؿا آتباع أخذ بالحجة التل أضفرها لؽ غقرك. و ،بعـؼؽ يحقلؽ إىل أي جفة

 الثؼة أكت تتبعف وٓ تتؼؾده.

إذا جاءك خبر طـ إمام بشلن راوي مـ الرواة أكف يؼقل بؽذا  :وٕوضح لؽ أكثر

آتباع؟ وباب التؼؾقد أمـ قففؾ أخذك بؽالم هذا اإلمام ه ،وبؽذا مـ أققال أهؾ البدع

 مـ باب آتباع ٓ التؼؾقد.قه :الجقاب

ففؾ  ،فرضـا أن إمامًا مـ أئؿة الجرح طّدل هذا الراوي الذي جرحف هذا اإلمام قل
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 يؾزمف قبقلف؟ويسع اإلمام الذي طّدلف أن يرد جرح اإلمام الذي جرحف أ

ٕن الجرح الؿػسر  ؟لؿاذا ،يؾزمف قبقلف :الجقاب )حسب الؿؼرر يف طؾقم الحديث(

الراوي بالعدالة أن  طىل الؿعدل الذي طرف هذا :وٓ يصح أن يؼال ،مؼدم طىل التعديؾ

بـػسف طىل هذا الجرح ٓ يصح هذا ٕن مع الجارح قيرد جرح الراوي حتك يؼػ ه

وطؾقـا اتباطف فقفا إذ الجرح مؼدم طىل التعديؾ......  ،زيادة طؾؿ يجب طؾقف قبقلفا

تـبف لفا هذا الؼائؾ لعؾف كان طدل  قيػضل إىل أمقر مـ الباصؾ ل :بارةتطبقؼ هذه الع

فؿا يعقد أحد يؼبؾ  ،يؾزم مـفا إسؼاط كالم إئؿة يف الجرح والتعديؾ :مـ ذلؽ ،طـفا

وهذا يعرفف  ،ففذا الرجؾ يعرفف فالن فال يؼبؾ فقف كالم غقره ،كالمف يف الجرح والتعديؾ

مـ لقازمفا الباصؾة  وهؽذا يضقع طؾؿ الجرح والتعديؾ ،فالن فال يؼبؾ فقف كالم غقره

مؿا جعؾ بعض  ،إحداث خؾؾ يف ققاطد العؾؿ يػضل إىل ضرب مـ العبث والػقضك

 ٓ اجتفاد أهقج. وتؼؾقد مـظؿ  :العؾؿاء يؼقل

ؼققفؿ.ح وإهدار  ،اإلخالل بلدب الطالب مع العؾؿاء :ومـ لقازمفا الباصؾة
(1)

 

 : الجاىٕ عػس

لديؽ يا طبد الحؿقد أن هـاك فرقا بقـ الؿسائؾ الخالفقة وبقـ مـ الؿعؾقم 

جاء فقفا الـص لؽـف والؿسائؾ آجتفادية وهل التل لقس فقفا كص صحقح صريح أ

 الدٓلة. ولقس خالقا مـ الؿعارض الؼريب يف الؼقة مـ حقث الثبقت أ

 ورض مثؾفا أأما إذا كاكت إدلة ضاهرة مثؾ الشؿس يف رابعة الـفار وٓ يقجد معا

أققى مـفا ففذه ٓ تعّد مـ الؿسائؾ آجتفادية التل مػفقمفا طـدك أكف ٓ يجقز اإللزام 

 اإلكؽار فقفا فتـّبف. وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبارات مقمهة. 
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 إٓ خالف لف حظ مـ الـظر  اولقس كؾ خالف جاء معتبًر 

فال يصح آحتجاج بالخالف يف رّد الحجج والبراهقـ ففذا مسؾؽ مشقـ قد  

 ،وٓ يصح إصالق الؼقل بلكف ٓ إكؽار يف مسائؾ الخالف! ،البدعطرف بف أهؾ إهقاء و

هتؿ. ّٓ  وٓ يـبغل تتّبع رخص العؾؿاء وز

أنَّ مسائؾ  :والصقاب الذي طؾقف إئؿة" :قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

حديث صحقح ٓ  :آجتفاد مل يؽـ فقفا دلقؾ يجب العؿؾ بف وجقبا ضاهرًا: مثؾ

 ،لف إذا ُطدم ذلؽ فقفا آجتفاد: لتعارض إدلة الؿتؼاربةفقسقغ  ،معارض مـ جـسف

."لخػاء إدلة فقفاوأ
(1)

 

لقس بصحقح: ( إن مسائؾ الخالف ٓ إكؽار فقفا: )وققلفؿ" :وقال ابـ الؼقؿ 

 العؿؾ.وفنن اإلكؽار إما أن يتقجف إىل الؼقل والػتقى أ

وإن مل  ،إكؽاره اتػاقا إمجاطا شائعا وجبوأما إول فنذا كان الؼقل يخالػ سـة أ

 يؽـ كذلؽ فنن بقان ضعػف ومخالػتف لؾدلقؾ إكؽار مثؾف.

 إمجاع وجب إكؽاره بحسب درجات اإلكؽار.ووأما العؿؾ فنذا كان طىل خالف سـة أ 

وكقػ يؼقل فؼقف ٓ إكؽار يف الؿسائؾ الؿختؾػ فقفا والػؼفاء مـ سائر الطقائػ قد  

 سـة وإن كان قد وافؼ فقف بعض العؾؿاء؟ وتابا أصرحقا بـؼض حؽؿ الحاكؿ إذا خالػ ك

وأما إذا مل يؽـ يف الؿسللة سـة وٓ إمجاع ولالجتفاد فقفا مساغ مل تـؽر طىل مـ طؿؾ 

 مؼؾدا.وهبا مجتفدا أ

وإكؿا دخؾ هذا الؾبس مـ جفة أن الؼائؾ يعتؼد أن مسائؾ الخالف هل مسائؾ 

 لقس لفؿ تحؼقؼ يف العؾؿ.كؿا اطتؼد ذلؽ صقائػ مـ الـاس مؿـ  ،آجتفاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتاوى الؽبرى (6/92). 
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والصقاب ما طؾقف إئؿة أن مسائؾ آجتفاد ما مل يؽـ فقفا دلقؾ يجب العؿؾ بف 

إذا طدم فقفا -وجقبا ضاهرا مثؾ حديث صحقح ٓ معارض لف مـ جـسف فقسقغ فقفا 

."لخػاء إدلة فقفاوآجتفاد لتعارض إدلة أ -الدلقؾ الظاهر الذي يجب العؿؾ بف
(1)

 

وهذا  ،ٓ إكؽار يف الؿسائؾ الؿختؾػ فقفا :وهذا يرّد ققل مـ قال" :وقال 

"...وٓ يعؾؿ إمام مـ أئؿة اإلسالم قال ذلؽ ،خالف إمجاع إئؿة
(2)

 

أن يؽقن طدم اإلكؽار يف اختالف العؾؿاء يف الرواة  وأكؽر الشقخ إلباين  -9

ضعقػةالحقث قال يف ، جرحا وتعديال مـ باب الؿسائؾ آجتفادية
(3)

بعد تضعقػف 

ـَْبُزون»: ملسو هيلع هللا ىلصلحديث مروي طـ الـبل  َيْرفضقن  ؛الرافضة :يؽقن دم آخر الزمان ققم ُي

 .«فاقتؾقهؿ فنهنؿ مشركقن ،اإلسالم وَيؾِػظقكف

 ،بالتاء الؿثـاة مـ فقق والغقـ الؿعجؿة-طؿران التغؾبل  :وهذا إسـاد ضعقػ :قال

 .بالثاء الؿثؾثة والعقـ الؿفؿؾة :وققؾ

ومثؾف  ،ضعقػ قوه -لؾخزرجل ،الخالصةو اإلكؿالر التعؾقؼ طىل اكظ

 ،الؿجؿعوأما ققل الفقثؿل يف ، "واهٍ " :بؾ قال فقف الذهبل :الحجاج بـ تؿقؿ

 قفف "ويف بعضفؿ خالف ،وثِّؼقا ورجالف ،يعىل والبزار والطبراين قرواه أب": (9/22)

ا إذا مل يؽـ هـاك إٓ مخالػ وٓ سقؿ ،ٕكف لقس كؾ خالف يعتد بف :مـ تساهؾف

مـ  قوه ،! كذا قال"وإسـاده حسـ ،رواه الطبراين": واحد..... وأما الفقثؿل فؼال

 ،أكف اطتؿد تقثقؼ ابـ حبان لؾحجاج هذا :وخالصتف ،تساهؾف الذي أشرت إلقف آكػاً 

فؾتراجع. وقد بّقـا طّدة كؿاذج طـ الشقخ : قؾتوأطرض طـ تجريح مـ جرحف. 
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إطالم الؿققعقـ (3/84). 

(2) إطالم الؿققعقـ (3 /299). 

(3) الضعقػة (6267). 

 (.46 - 43 ص:)اكظر  (4)
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 :عػس ٘جالجال 

 إن مسائؾ آجتفاد إذا ضفرت فقفا الحجة يف أحد إققال فقجب آكؼقاد لفا: وٓ

 .إققال ولقس لف سعة يف اختقار أحد ،يؽقن الؿرء فقفا مخقرًا بحسب ما يشتفقف هقاه

كحقها مـ مسائؾ آجتفاد: ٓ ومثؾ هذه الؿسللة أ إنَّ ": قال شقخ اإلسالم 

ؽ فقفا ب ففذا خالف  ،الؼقلقـ أن يـؽر طىل أخر بغقر حجة ودلقؾ لحديجقز لؿـ تؿسَّ

."إمجاع الؿسؾؿقـ
(1)

 

أمثؾة مـ مسائؾ اختؾػ  مع أهنا مسائؾ اجتفادية وقد ضرب طّدة أكف  :ؾالػاٍد

 .إذا ضفرت الحجة فقف لؽـف أوجب آكؼقاد إىل أحد إققال ،فقفا أهؾ العؾؿ

لقس بصحقح: فننَّ اإلكؽار إما أن " ر فقفامسائؾ الخالف ٓ إكؽا" :وققلفؿ: وقال 

ف  إمجاًطاوفنذا كان الؼقل يخالػ سـة أ :العؿؾ. أما إولوأ ،إىل الؼقل بالحؽؿ يتقجَّ

ـْ  ،قديًؿا وجب إكؽاره وفاًقا يؼقل  وإْن مل يؽـ كذلؽ فنكف يـؽر بؿعـك بقان ضعػف طـد َم

نذا كان طىل خالف سـة ف :وهؿ طامة السؾػ والػؼفاء. وأما العؿؾ" الؿصقب واحد"

إمجاع وجب إكؽاره أيًضا بحسب درجات اإلكؽار: كؿا ذكركاه مـ حديث شارب وأ

 وكؿا ُيـؼض حؽؿ الحاكؿ إذا خالػ سـة: وإْن كان قد اتبع بعض ،"الؿختؾػ فقف" الـبقذ

يـؽر طىل  فال :العؾؿاء!!. وأما إذا مل يؽـ يف الؿسللة سـة وٓ إمجاع ولالجتفاد فقفا مساغ

 .مؼؾًداوـْ طؿؾ هبا مجتفًدا أمَ 

أنَّ مسائؾ الخالف هل مسائؾ  :الؼائؾ يعتؼد وإكؿا دخؾ هذا الؾبس مـ جفة أنَّ 

 .!الـاس آجتفاد!!: كؿا اطتؼد ذلؽ صقائػ مـ

العؿؾ بف  أنَّ مسائؾ آجتفاد مل يؽـ فقفا دلقؾ يجب :والصقاب الذي طؾقف إئؿة

 - إذا ُطدم ذلؽ -فقسقغ لف  ،عارض مـ جـسفحديث صحقح ٓ م :وجقًبا ضاهًرا: مثؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتاوى الؽبرى (1/164). 
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لخػاء إدلة فقفا. وفقفا آجتفاد: لتعارض إدلة الؿتؼاربة أ

(1) 

خػاء إدلة: كؿا  وأ ،تعارض إدلة الؿتؼاربة فالؿسائؾ آجتفادية لفا صقرتان:

ة إدلة واضحة والبراهقـ قاصعة فؾقست الؿسلل وأما إذا كاكت ،ذكر ذلؽ ابـ تقؿقة 

وإكؿا مـ مسائؾ الخالف التل يسقغ فقفا  ،فقفا حقـئذ مـ مسائؾ آجتفاد التل ٓ إكؽار

 بؾ يجب فتّبـف. ،اإلكؽار

 :السابع٘ عػس
إذا كان الجرح والتعديؾ مـ مسائؾ آجتفاد فؾؿاذا تـؽر وتحارب أكت وأشقاطؽ 

ن الحال وتؾزمقكـا بؾسا، مـ يبّدع ويحّذر مـ الحؾبل والحقيـل ومـ حذا حذوهؿ

 .ؿعقا طىل تعديؾفؿ ـ وإن كـا ٓ كؼقلف بف ـجمع أن أهؾ العؾؿ مل ي، بتعديؾفؿ

 :ثالجا
اشتراصف آقتـاع لؼبقل كالم أهؾ العؾؿ دم حتذيرهؿ مـ  :وهل كؼض قاطدتف الباصؾة

 أهؾ إهقاء والبدع.

 سللف أحد اإلخقة طـ حال طبد الؿؾؽ رمضاين.

العؾؿ فقف ومل أقتـع بذلؽ. أكا سؿعت كالم أهؾ :فلجابف بؼقلف
(2)

 

وسئؾ طـ تـاقضف يف دفاطف طـ الحقيـل وطظ الحؾبل ومحؿد حسان وبلهنؿ مـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الػتاوى الؽبرى (6/92). 

 :بـػسل كذلؽ سؿعف بعض اإلخقة وهؿمـف سؿعت هذا الؽالم  (2)

 طبد الؽريؿ بقمفقرة -2

 سػقان حسقاين. -3

 يقسػ مسؾؽفا. -4

 فاتح محقاين.  -5

 فقزي سـاجؼل. -6



        ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف   التنًع اخلمف
142 

 
أكف يؿدح أهؾ البدع مع أن أهؾ العؾؿ الشقخ ربقع  أهؾ العؾؿ مع كػقف يف خطبتف لؾجؿعة

 ؟ ؟وغقره بّدطقهؿ

ص لؽ أن أكت راك مؼتـع بؽالم الشقخ ربقع؟ خال" :بؼقلف -هداه اهلل-فلجابف 

."تلخذ بف
(1)

 

يا شقخ الؿفؿ مؾّخص ، ياشقخ اسؿح يل أقاصعؽ :طـ حال الحقيـل ما كصفوسئؾ 

 .هؾ هذا الؽالم كقافؼفؿ طؾقف، هؿ يؼقلقن الحقيـل ضال مبتدع ٓ يمخذ طـف، الؼقل

 .مـ أهؾ العؾؿ ومـ أهؾ الحديثقه ،أكا ٓ أوافؼفؿ: -أصؾحف اهلل-فؼال لف 

 مبتدع سـل.لقس  :فؼال لف السائؾ

 .يذّب طـ السـة والؿـفج السؾػلقبؾ ه، لقس مبتدطا: -أصؾحف اهلل-فؼال لف 

بارك اهلل فقؽ يا شقخ.: فؼال لف السائؾ
(2)

 

 : ليا مع نالمُ عّدٗ ّقؿات: قلت

 : األّىل

 -طبد الحؿقد مخؾقف :أي–ففذا الرجؾ : -حػظف اهلل-قال شقخـا أمحد بازمقل 

 :أمقرالذي ضفر يل مـ كالمف طّدة 

الؿلربل وأكف يؼعد ققاطد باصؾة ومـ هذه الؼقاطد ماسار طؾقف الحؾبل  :إمر إول

هؾ اقتـاطؽ يف كؾ ، يف ققلفؿ يف رّد الحّؼ الظاهر والدفاع طـ الباصؾ الّظاهر أكا مل أقتـع

رّده هذا خطل وهذا ققل باصؾ ترّده العؼقل السؾقؿة وشلء شرط يف قبقلؽ لؾشلء أ

يدافع طـ  قوه ،السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ إذ ما وقع طؾقف الحؾبلويرّده الؿـفج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـ مؼطع صقيت. (1)

 .مـ مؼطع صقيت (2)
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هؾ ما وقع فقف  ،الحؾبل ومحؿد حسان وطـ الحقيـل وطـ طبد الؿالؽ الّرمضاين

أن يدخؾ فقفا احتؿال الخطل والصقاب وهمٓء هل أمقر قابؾة ٕن يدخؾ فقفا شبفة أ

أخطاء بّدع العؾؿاء بلقّؾ مـفا فؽقػ هبا أهنؿ وقعقا يف أخطاء ضاهرة جدا طـد العؾؿاء يف 

وكقػ بعّدة أخطاء وقعقا فقفا خاّصة وأهنؿ كصحقا وصؾب مـفؿ وصبر طؾقفؿ الّسـقات 

 الطقيؾة وهؿ يف باصؾفؿ يعـل يخقضقن وطـ غّقفؿ ٓيرجعقن. 

 : الجاىٔ٘
ؾ ؾزمؽ أن كك، -شرط آقتـاع يف التبديع-التل قّررهتا  فعىل هذه الؼاطدة الػاسدة 

مـ الؿتلخريـ الذيـ مل يؼتـعقا بالحؼ والحجج وأهؾ البدع سقاء كاكقا مـ الؿتؼدمقـ أ

وأئؿة اإلسالم ومحاتف الذيـ  ،والبراهقـ التل هل طـد أهؾ السـة هؿ معذورون يف ذلؽ

 .ضالؿقن ومعتدون بّدطقهؿ وحاربقهؿ

 الؽافر هؾ يؾزم غقر إقامة الحجة يف الحؽؿ طىل: ما كصف سئؾ الشقخ إلباين 

 .الشبف؟ والؿبتدع بلكف مبتدع والػاسؼ بلكف فاسؼ يف آقتـاع وإزالة بلكف كافر

  :فلجاب بؼقلف

وارث قالعؾؿ الذي يؼقؿ الحجة، أي هقالعؾؿ، هقٓ ٓ يؾزم لؽـ الذي يؾزم ه

إفراد. ولقس كؾ فرد مـ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
(1)

  

إقامة الحجة غقر العؾؿ، يصرح بلن ٓ يؾزم أي شلء يف  ففذا الشقخ إلباين 

مع الؿخالػقـ لف  الحؽؿ، ومـ تتبع مقاقػف  فؿتك ضفر العؾؿ زالت الشبة ووقع

سقاء أكاكقا مؿـ يـتسبقن إىل السؾػقة أم مؿـ لقسقا كذلؽ، طرف مققػف ومـفجف يف هذه 

 .الؿسللة

مققػ الشقخ قوبقـ محؿد كسقب الرفاطل وما ه الخالف الذي بقـف قفؿا ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.666 :شريط رقؿ -ؾسؾة الفدى والـقر س] (1)
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مؼتـعًا بؼقل إلباين حتك يـؽر طؾقف ويفجره ويلمر  كان محؿد كسقب الرفاطل مـف، وهؾ

 .الـاس هبجره

مع طبد الرمحـ طبد الخالؼ، وهؾ الشقخ تققػ فقف حتك يؼتـع  وكذلؽ خالفف 

 .فقف بؼقلف ثؿ يتؽؾؿ

ٓ إلزام يف الؿسائؾ الػؼفقة الشرطقة وٓ يف : قال شقخـا ربقع بـ هادي ـ حػظف اهلل

اإلمجاع وهبذا إصؾ يردون الحؼ القاضح وأ إٓ بشرط اإلقـاع ،ؽؿ طىل إطقانالح

 .وأدلتف ويحؿقن الباصؾ وأهؾف

ر الؿعتبر"  وهؿ هبذا إصؾ يدافعقن طـ أهؾ الضالل"ٓ يؾزم قبقل الجرح الؿػسَّ

برهـ السؾػققن طىل ما يجرحقن بف بلققى البراهقـ مـ كتب  قوضاللفؿ ول

 .ؿوكصقصف الؿجروحقـ

 : الجالج٘
أورع وأكثر مراقبة هلل طز وجؾ مـ أئؿة الجرح  هؾ أكت يا طبد الحؿقد مخؾقف

مـ قبقل الجرح فقفؿ بحجة طدم آقتـاع:  والتعديؾ الذيـ يجّرحقن مؿـ أكت تتقّرع

مػسر ومبّقـ وصدر مـ أطؾؿ الـاس بلسبابف. وتؼققد قبقل الحجة بشرط  مع أنَّ الجرح

فنذا  ،وإكؿا إصؾ والعبرة بقضقح الدلقؾ وضفقره يف الؿراد ،صؾاإلقـاع مـ أبطؾ البا

ولقس هذا مـ التؼؾقد الذي يـادي بف  الجؿقع آكؼقاد لفا ضفرت الحجة وجب طىل

 الؿبتدطة هل تػسقر الجرح وبقاكف. وإكؿا الحجة يف جرح، الؿؿقعقن لؿـفج السؾػ

رع هذا الحزب لفذا التحؾؾ واخت: قال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ

ًٓ أخرى  ،ٓ يؾزمـل"مثؾ أصؾ  ،والتػّؾت مـ الحؼ وأحؽام اهلل العادلة الرادطة أصق

 ."وٓ يؾزمـا
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 ."وٓ يؼـعـل وٓ يؼـعـا"

ومل يؼػقا طـد هذه الػقاقر وما يترتب طؾقفا مـ تضققع لؾحؼ ومحاربة لؿـفج 

ساطد الجّد لحرب السؾػقة  بؾ أضافقا إىل ذلؽ التشؿقر طـ ،السؾػ وتػؾت مـف

 .والسؾػققـ

والتزمقا هذا  ،فقصػقا السؾػققـ الذاّبقـ طـ ديـ اهلل ومـفج السؾػ بلهنؿ غالة وشقاذ

فال يصػقهنؿ إٓ بالغالة وأحقاكًا  .الؼائؿة طىل الػجقر والؽذب ،يف حروهبؿ الػاجرة

اف الحؾبل الطعقن وأض ،وأسرفقا يف ذلؽ والتزمقه ،وأحقاكًا غالة التجريح .بالخقارج

 .وحاربقا أصقل السؾػ يف الجرح والتعديؾ .الظالؿة التل سؾػت

وبالغ الحؾبل يف حربف حتك وصؾ إىل الؼقل بلن الجرح والتعديؾ لقس لف أدلة يف 

 .الؽتاب والسـة

لؿاذا هذه الحرب: ٕن هذه إصقل اإلسالمقة تؾزمفؿ وتػرض طؾقفؿ أن 

وتػرض طؾقفؿ ققل الحؼ  ،الل بؿا يستحؼقنيحؽؿقا طىل أكػسفؿ وطىل أهؾ الض

 .وهؿ ٓ يريدون هذا وٓ يؾتزمقكف ،وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

 .ويديـقا الباصؾ والضالل ،ومـ هـا يحاربقن مـ يطؾب مـفؿ أن يؼقلقا الحؼ

ومـ تعالقفؿ واستؽبارهؿ وطـادهؿ يرون أن صؾب ققل الحؼ مـفؿ إجبارًا 

.ؾ الحؼ ٓ يؿؾؽقن وسائؾ اإلجبارمع أن أه ،وإكراهاً 
(1)

 

 : السابع٘

مل يلمر اهلل سبحاكف وتعاىل رسؾف إٓ بالبالغ والبقان الذي تؼقم بف الحجة طىل خؾؼف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر كػَسُف بالجفؾ ]مـ مؼال طـقكف بـ  (1)  .(1433/ 12/4)[ الحؾؼة إوىل - الؽذبوالحؾبل ُيَدمِّ
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چڇ ﴿ :وقال :كؿا قال جّؾ وطال، ومل يشترط آقتـاع بعد بقان الحجج والبراهقـ

 ﴾کگگگڭ﴿ :وقال تعاىل، [ 71]املائدة ﴾ڇڇڇڍڍڌ

ڳڳ ﴿ :وقال تعاىل ،[ 37 :]الّشورى ﴾ںڻڻڻ﴿ :قال تعاىلو ،[ 77]املائدة 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[3: ]إبراهيم ﴾ہ ھ

البقان  القاجب طىل الّرسؾ تجاه أققامفؿ هؾ القاجب طؾقفؿ إقـاطفؿ أمقفؿا ه

تؽّبرهؿ  لعدم قـاطتفؿ أم يعذبقا ويفؾؽقا بسببوا ، ومـ مل يؼتـع مـفؿ هؾ يعذر؟لفؿ

 لحّؼ ورفضفؿ لف وطدم آكؼقاد واإلذطان لف.؟؟طـ ا

 :اخلامط٘
ٓ يجقز لؽ يا مخؾقف أن ترّد كالم العامل إذا جرح شخصا جرحا مػسرا مبقـا 

سئؾ ، بحجة طدم آقتـاع ففذا مسؾؽ وخقؿ ومـعرج خطقر مدّطؿا بالحجج والبراهقـ

العؾؿ أن يخالػ يف  هؾ يجقز لطالب: الشقخ طبقد اهلل الجابري ـ حػظف اهلل ـ ما كصف

ٕن هذا الطالب ٓ يرى هذا الجرح جرحا مػسرا مع العؾؿ أن  ،لشخص ما ،تجريح طامل

  :فلجاب بؼقلف؟العامل يراه كذلؽ

مؽرر الجرح الؿػسر الؿبـل طىل الدلقؾ يجب قبقلف  قهذا قدمت الجقاب طـف فف

ققل الدلقؾ أ ،فتػّطـ أكا ٓ أققل إشخاص ،جاهؾوضاّل مضؾ أ قومـ خالػف فف

 الؿسّؾؿ لف الدلقؾ.

بعد الـظر يف الجرح الؿػسر طىل مـ سبؼت تزكقتفؿ مـ  :-حػظف اهلل-وسئؾ 

فضقؾتؽؿ يجد الطالب كػسف غقر مؼتـع بجرحؽؿ هذا وٓ سّقؿا بعد الرجقع إىل دفاع 

 الؿجروح طـ كػسف فؿاحؽؿ الشرع يف وجفة كظر هذا الطالب؟
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 : ؾأجاب بكْلُ 

تزكقتف فال كـظر إىل قطرية وٓ وتعديؾف أوهدف يف جرح أحد أأوٓ كحـ لقس لـا 

بؾ كـظر إىل السـة هل مقزاكـا فؿـ أحب السـة  ،شعقبقة وٓ قبؾقة وٓ جاه وٓ مـصب

فـحـ كؼربف وكمازره  ،وأحب أهؾفا ووآهؿ وذب طـفؿ وطادى يف ذات اهلل مـ يعاديفؿ

فعف مادام أكف رفع السـة وكحبف وكذب طـف حسب استطاطتـا وكسؾؽ كؾ صريؼ ير

يقايل أطداء أهؾ السـة مثال ويعبث يف  ،فنذا ضفر مـف ما يخالػ هذا ،وأحسـ ذكر أهؾفا

مـ كرفع أيديـا طـف وكؿؼتف وكشـع طؾقف ٕكف خالػ الطريؼ الذي سؾؽف  قإدلة ففذا ه

 حتك كال ما كال مـا مـ تزكقات لشخصف والثـاء طؾقف والذب طـ طرضف.

 : هذا فؾقعؾؿ السائؾ ما يليت فنذا تؼّرر

طـد غقركا إٓ بدلقؾ ٓ وأكـا كحـ ٓ كجَرح مـ سبؼت طدالتف سقاء طـدكا أ :أوٓ

ٕكف لقس لـا هدف يف الرجؾ كػسف يف ذاتف وإكؿا كتؽؾؿ تعديال فقؿـ  ،يؼبؾ التلويؾ

 وجرحا فقؿـ ضفر لـا اكحرافف كؿا تؼدم. ،استؼام لـا مـفجف وصح معتؼده يف الظاهر

كان ففؿف ثاقبا وبصقرتف كقّرة  قيظفر مـ السمال أن السائؾ قاصر يف الػفؿ فؾ :وثاكقا

ثؿ كحـ ٓ ُكؾزم أحدا  ،وطؼؾف راجحا فنكف يـظر يف الدلقؾ الذي جرح بف ذلؽ الؿجروح

الذي يؾزمف كحـ ٓ كؾزم أحدا بلن يؼقل ما قؾـا ويؼبؾ ما بّقـا كحـ قبؼبقل أققالـا الدلقؾ ه

ومثؾ هذا يخشك طؾقف أن تحتقيف  ،ما طرفـاه طـ أئؿتـاقوهذا ه ،ان فؼططؾقـا البق

الشبفات فتضؾف طـ الفدى والسبقؾ الؿستؼقؿ والؿـفج الؼقيؿ.
(1) 

 تـبقف الػطقـ إيل هتافتيف رسالتف الؼّقؿة  -وفؼف اهلل-وقال الشقخ سعد الزطتري 

ولقـتلصقالت طظ الحؾبل الؿسؽقـ والتل خالػ هبا هنج السؾػ إ
(2)

قد أحسـت " :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1433صػر  23)مـ شريط مػرغ وهل طبارة طـ أسئؾة وجفت لشقخـا يقم الثالثاء  (1)

 .(57: ص) (2)
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شقخ طظ الحؾبل يف تؼرير هذه الؼاطدة العظقؿة يف طؾؿ الجرح والتعديؾ لؽـؽ  يا

إن الجرح الؿػسر قد ٓ يؽقن مؼـعًا " :كؼضت كالمؽ وأفسدتف طـدما قؾت سرطان ما

أكف ٓ بد أن  :والحؼ يؼال ،غقر تؼققد فؿا الػائدة إذًا مـ هذه الؼاطدة هبذا اإلصالق مـ

إما أن يؽقن صاحب طدل وإكصاف ومـفج صحقح ففذا  :يف هذا الجرح الـاضر يعرف

وإما أن يؽقن صاحب هقي ففذا الصـػ ٓ يؼتـع  ،فقفا يؼتـع بالحجة وٓ يتردد

كاكت مـ الؼقة والقضقح بؾ والؽثرة والقضقح.  بالحجج والبراهقـ القاضحة مفؿا

ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ :فؼد قال تعايل يف هذا الصـػ

 .[222: األنعام] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

فلكت ترى الروافض ٓ يؼبؾقن ، الصـػ وٕهؾ إهقاء كصقب كبقر مـ واقع هذا

وٓسقؿا أبل بؽر وطؿر مفؿا  ،الصحابة الحجج القاضحة مـ الؽتاب والسـة يف فضائؾ

 ."كثرت ووضحت

يؽقن مؼـعًا؟ إهنؿ العؾؿاء إن الجرح الؿػسر قد ٓ ثؿ مـ قال مـ" :إىل أن قال

وإٓ فالعؾؿاء طظ قبقل هذه الؼاطدة  ،فنكف يتحؼؼ مـف إذا قام الدلقؾ طظ خالفف :يؼقلقن

أكف وأدري هؾ يطبؼ هذه الؼاطدة طظ أهؾ البدع أ وما ،مـ غقر وجقد هذه الػؾسػة

 !؟حسان والحقيـل والؿغراوي وضعفا لقحؿل كػسف مـ دفاطف طـ محؿد

الـجؿل وغقرهؿ فقبدطقن  لشقخ ربقع والشقخ مؼبؾ والشقخيليت العؾؿاء أمثال ا

الحؾبل ويؼقل هذا الؽالم  فقليت أمثال طظ ،الؿغراوي: ٕكف تؽػقري يؽػر الؿجتؿعات

يبّدع العؾؿاء سقد قطب حقث  ثؿ طىل هذه الؼاطدة ،هذا التػسقر لفذا الجرح غقر مؼـعوأ

الؽالم غقر مؼـع وهؽذا فال  ل هذافقليت أمثال الحقيـل ويؼق ،إن الؼرآن مخؾقق :يؼقل

بؼقت تحشد  قفؾ ،الػاجرة يؽقن طظ وجف إرض مبتدع بـاًء طىل هذه الؼاطدة الػاسدة
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 مؼـع. لف إدلة طىل حؼقؼة ما تؼقل ققرّد كالمؽ بلكف غقر

 : الطادض٘
قؾبل ٓ يؿؽـ أن يتقّصؾ إلقفا فضال طـ أن ُتجعؾ ضابطا  مسللة الؼـاطة أمر

 ذكر لؿا الرضك قال ابـ فارس  رطقة الظاهرة، ذلؽ ٕن الؼـاطة معـاهالألحؽام الش

قـع  :ويؼقلقن :ذكر معاكقف وكان مـفا ثؿ الشلء طىل اإلقبال قه ذلؽ يف إصؾ أن

مد  :واإلقـاع ،وسؿقت قـاطة ٕكف يؼبؾ طىل الشلء الذي لف راضقا ،إذا رضل ،قـاطة

إذا مالت  ،قـعت اإلبؾ والغـؿ لؾؿرتع :سؽقتإىل الؿاء لؾشرب. قال ابـ ال البعقر رأسف

إكف  :إذا رضقت بف: ومجعف مؼاكع. تؼقل ،شاهد مؼـع: وهذا مـ قـعت بالشلء لف. وفالن

بف. رضل يؼـع
(1)

 

َقـَِع بـػسف َقـَعًا وقـاطة رضل. :قـع :وقال ابـ مـظقر 
(2)

  

مسللة مل يرض مع أهنا ورضل بالعؾؿ أ وكقػ تعرف يا مخؾقف أن الؿخالػ قد

 غقر مؼـعة. وبؿعـك أن الحجج مؼـعة لف أ، قؾبقة

يرّدها ويخالػفا غقر الؿعاكد  ومـ الذي يرضك بالحجج الدامغة فقؼتـع هبا ثؿ

ٱٻٻٻ ﴿فؼال تعاىل  والؿؽابر، ولذلؽ أخبر اهلل تعاىل طـ فرطقن

 .[23 :]النمل ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 :أي ،﴾ٻٻ﴿ ،هؿأمر ضاهر يف :أية هذه تػسقر يف قال ابـ كثقر 

ٻ ﴿ ،ولؽـ جحدوها وطاكدوها وكابروها ،حؼ مـ طـد اهلل أهنا أكػسفؿ يف طؾؿقا

استؽبارا طـ إتباع الحؼ:  :أي ﴾پ﴿ ،سجقة مؾعقكة ،أكػسفؿ ضؾؿا مـ :أي ،﴾پ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجؿ مؼايقس الؾغة (5/32-33). 

(2) العرب لسان (8/297). 
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اكظر يا محؿد كقػ كان طاقبة  :أي ،﴾پپڀڀڀ﴿ :ولفذا قال

.قحة واحدةوإغراقفؿ طـ آخرهؿ يف صب ،يف إهالك اهلل إياهؿ ،كػرهؿ
 (1)
 

حال قؾقهبؿ وما هل طؾقف مـ القؼقـ الذي ٓ ريب فقف  فؾقٓ أن اهلل أطؾؿـا طـ

بآيات اهلل لؿا طرف أحد حالفا وكحـ لـا الظاهر واهلل يتقىل السرائر
(2)

فؿـ طؾؿ مـف أكف  ،

 ،يتالطب ويتعؾؼ بخققط العـؽبقت بعد البقان وإقامة الحجة طؾقف فالشؽ يف اكحرافف

 .بف ررت أكؽ سؿعت كالم أهؾ العؾؿ فقف ومل تؼتـعوأكت أق

 : الطابع٘
مـ سبؼؽ مـ أهؾ العؾؿ الراسخقـ يف اشتراط هذا الشرط وكؾ شرط لقس يف 

باصؾ وإن كان مائة شرط كؿا جاء يف الحديث قكتاب اهلل فف
(3)

وطؾقؽ أن تتؼ اهلل وٓ ، 

 ٓ ققٓ وٓ فعال.  ملسو هيلع هللا ىلصتؼدم بقـ يدي اهلل ورسقلف 

إن استطعت أٓ تحّؽ رأسؽ إٓ بلثر فافعؾ. :الثقري  قال سػقان
(4)

 

إّياك أن تتؽؾؿ يف مسللة لقس لؽ فقفا إمام.: وكؿا قال اإلمام أمحد 
(5)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (3/435). 

وإن ، ملسو هيلع هللا ىلصإن أكاسا كاكقا يمخذون بالقحل يف طفد رسقل اهلل : قال فعـ طؿر بـ الخطاب  (2)

، فؿـ أضفر لـا خقرا أمـاه وقربـاه :وإكؿا كلخذكؿ أن بؿا ضفر لـا مـ أطؿالؽؿ، القحل قد اكؼطع

وإن ، مل كلمـف ومل كصدقف اومـ أضفر لـا سقءً ، اهلل يحاسبف يف سريرتف :ولقس إلقـا مـ سريرتف شلء

 .(2641قال إن سريرتف حسـة. أخرجف البخاري )

ما بال رجال يشترصقن شروصا لقست ملسو هيلع هللا ىلص: » قال رسقل اهلل: قالت طـ طائشة : تؿام الحديث (3)

أخرجف البخاري  «باصؾ وإن كان مائة شرطقدم كتاب اهلل ما كان مـ شرط لقس مـ كتاب اهلل فف

 .(1544ومسؾؿ )، (2563)

(4) الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع (1/142). 

(5) مـاقب أمحد ( 231ص). 
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 ،وكؾ ققل يـػرد بف الؿتلخر طـ الؿتؼدمقـ :وكؿا قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

فنكف يؽقن خطل. ،ومل يسبؼف إلقف أحد مـفؿ
(1)

 

 : الجامي٘
ومل يذكر أحد مـفؿ أن ، ؾؿاء مل يجعؾقا هذه الؼاطدة الػاسدة ضابطًا لؾحؽؿإن الع

 .ضابط لؼبقل الحجةوالؼـاطة شرط أ

والذي يظفر أكؽ أتقت هبذا الؼقد لقؽقن لؽ طذرا ومخرجا يف اصطدامؽ مع 

السؾػققـ الصادققـ يف جرح الؿجّرحقـ مـ أهؾ العؾؿ ٕهؾ إهقاء أمثال الحقيـل 

مـ لّػ لػفؿ، إذا فقحؼ لؽؾ مخالػ أن يحتج بعدم قـاطتف وطظ الحؾبل يـبقع الػتـ و

أما الّرطاع  ،لؾغاية وٓ يدرك ذلؽ إٓ أهؾ العؾؿ لرّد الحؼ وإبطالف وهذا أمر خطقر

 اإلكصاف.وفقروكف طقـ العدل 

فالقاجب طؾقؽ أن تعقد الـظر يف آثار تؼعقدك لفذا الباصؾ وأن تتؼَل اهلل تعاىل 

لؽ وإٓ واهلل وباهلل وتاهلل إكؽ ستحؿؾ أوزار مـ اتخّذه ققدا يف قبقل طـ قق وترجع

 ستتحؿؾ التّبعة يف مـ أضؾؾتفؿ بؼقاطدك ومقاقػؽ السّقئة.و ،الحؼ

اهلل لـ وفنهنؿ  ،وأكصحؽ كصقحة مشػؼ أن ٓ تغتّر بالؽثرة الؽاثرة الذيـ معؽ

فنكؽ سُتؼبر  ،هلل شقئاولـ يغـقا طـؽ مـ ا، يـػعقك بشلء يقم العرض طىل اهلل تعاىل

ستؼػ بقـ يدي و ،وستُحشر وحدك ،وسُتبعث وحدك، وسُتسلل وحدك ،وحدك

 ٓ يـػعؽ شلء إٓ ما قّدمت فتـبّف.والجبار جّؾ جاللف وحدك 

 : التاضع٘

القاجب طؾقؽ يا مخؾقف أن تؽقن تبعا ٕهؾ العؾؿ خاصة يف هذه الؿسائؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (21/291). 
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أهؾ العؾؿ ومعرفة مؽاكتفؿ وطدم العظقؿة وذلؽ لقؼتدي بؽ الشباب يف احترام 

، مشاهد مـ بعض أتباطؽ وقد ذكركا شقئا مـ ذلؽ يف الؿؼدمةقالتطاول طؾقفؿ كؿا ه

وهذا إن دّل طىل شلء فنكؿا يدّل طىل جفؾفؿ لؿا كان طؾقف السؾػ الصالح مـ احترام 

ن فبعضفؿ يّدطق، وٕن وٓءهؿ وبراءهؿ أصبح معّؾؼا بإشخاص ٓ بالحّؼ  ،أهؾ العؾؿ

تالطب الشقطان هبؿ ٕن حؼقؼة الحّب  وهذا مـ ،!الحب يف اهلل ولؽـفؿ ٓ يبغضقن فقف

 ،وهذا مـ آثار الحزبقة الؿؼقتة التل رّبقا طؾقفا ،يف اهلل ٓ تحصؾ إٓ بحؼقؼة البغض فقف

والحؾبل يجقز ، ملسو هيلع هللا ىلصالعقد شريػل خذلف اهلل يطعـ يف أصحاب الـبل  :تؼقل ٕحدهؿ

 .الة طؿان وما فقفا مـ الؽػريات والضالٓتويؿدح رس ،الطعـ فقفؿ

وتشغقبف لبعض أصقل أهؾ السـة وضفقره يف قـاة الرفض والؽػر ويؿتدح مـدوهبا 

بـ الحؿؼ وومحؿد حسان يصػ الصحابل الجؾقؾ طؿر، بلكف رجؾ فاضؾ سـّل

وققلف يف الصحابة  الغبل والققح وإمحؼ والؽاذبوبالؿجرم والخبقث  الخزاطل 

 وغقر ذلؽ مـ ضالٓهتؿ. ، فقفؿ ضامل لـػسف ومؼتصد وسابؼ بالخقرات كالصقفقةأكف كان 

تبرهـ لفؿ بالؿرئقات والؿسؿقطات والؿؼروءات وبجرح وتدّلؾ هذا كّؾ مع و

 فال يؼتـعقا بذلؽ.، الجارحقـ لفؿ مـ أهؾ العؾؿ

 ،أبعد مـ غقره طـ اتباع السـةقوكثقر مؿـ يدطل الؿحبة ه :قال ابـ تقؿقة 

ويدطل مع هذا أن ذلؽ  ،إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر والجفاد يف سبقؾ اهلل وطـ

 ،أكؿؾ لطريؼ الؿحبة مـ غقره لزطؿف أن صريؼ الؿحبة لقس فقف غقرة وٓ غضب هلل

وهذا خالف ما دل طؾقف الؽتاب والسـة.
(1)

 

ثؿ  ،إذا أحببت الّرجؾ يف اهلل :سؿعت سػقان الثقري يؼقل :قال يقسػ بـ أسباطو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (14  /83.) 
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.!فؾؿ تبغضف طؾقف فنكؽ مل تحبف يف اهلل، أحدث حدثا يف اإلسالم

(1)
 

 :ملسو هيلع هللا ىلصواكظر ما كان طؾقف كبقـا محؿد  ،فتلمؾ الؿقزان الذي كان طؾقف السؾػ :قلت

ما ضرب  :أهنا قالت بعد ما ذكر حديث طائشة  فنن شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

وما كقؾ مـف  ،أن يجاهد يف سبقؾ اهللبقده شقئا قط ٓامرأة وٓ خادما إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

شلء قط فقـتؼؿ مـ صاحبف إٓ أن يـتفؽ شلء مـ محارم اهلل فقـتؼؿ هلل طز وجؾ.
(2)

 

وإذا  ،فؼد تضؿـ خؾؼف العظقؿ أكف ٓ يـتؼؿ لـػسف إذا كقؾ مـف :-غػر اهلل لف-وقال 

اكتفؽت محارم اهلل مل يؼؿ لغضبف شلء حتك يـتؼؿ هلل.
(3)

 

 :العاغسٗ

أتقتف بللػ دلقؾ ودلقؾ  قبعض الـاس ٓ يؼتـع ول ،الؼـاطة تختؾػ يف مسللة الـاس

 هقاه وما يؿظ طؾقف شقطاكف. اتباع وذلؽ بسبب 

ففؿ لسان  :الػفؿ ففؿان" :-حػظف اهلل-قال الشقخ صالح بـ طبدالعزيز آل الشقخ 

 ،الدٓلةيػفؿ وجف الحجة ويػفؿ الدلقؾ ووجف  ،مـ إقامة الحجة: أي يػفؿ الؿعـك قوه

 ."ويػفؿ الؽؾؿات ويػفؿ رّد الشبفة

وطؾقف يحؿؾ ققل الشقخ يف  ،ففؿ الؼـاطة: ففذا ٓ يشترط!! قفف :وأما الؼسؿ الثاين

 ."قؾـا أكف يشترط ففؿ الحجة مل يؽػر إٓ الؿعاكد قل" :إحدى رسائؾف

 وذلؽ لقجقد طارض طـده ،أكا ما اقتـعت!!! :فقؼقل ،ففؿ الؼـاطة! :فالؿؼصقد هـا

مـ ققة التؿسؽ بالشرك: أي إهنؿ طؾؿقا الؿعـك وطؾؿقا الؾسان والؽؾؿات وففؿقا رد 

ويؼقل لـ  ،أكا اقتـعت ولؽـف مؽابر: الشبفة: لؽـفؿ أبقا أن يؼتـعقا. أما الؿعاكد فقؼقل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حؾقة إولقاء (7  /34.) 

 (.2228أخرجف مسؾؿ ) (2)

(3) مجؿقع الػتاوى (15  /169.) 
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.﴾ٱٻٻٻ ٻ پ ﴿ :الؿرادقففذا لقس ه ،أؤمـ

(1)
 

 :حلادٓ٘ عػسا

وباهلل وتاهلل إّكـا كـا كحّبف يف اهلل وكذّب فقاهلل  -هداه اهلل-الشقخ طبد الؿؾؽ رمضاين 

لؽـ  ،وكـا َكعدُّ الؿحّب والؿبغض لف طالمة طىل السـة وضّدها، طـف ٕكف طىل الحّؼ يسقر

، كؿا طفدكاه مـ قبؾ لؿا جاءت الػتـ وتغّقر حالف ومل يؼػ مققػا مشّرفا مـ أهؾ البدع

ثؿ يف آخر الؿطاف أصبح  ؿبؾ أصبح يدافع ويـافح طـفؿ ويعتذر لف ،لقتف سؽت ياو

 :الشرطقةبقـ تؾؽؿ الؿماخذات فؿـ ، يمصؾ ويّؼعد لفؿ الؼقاطد الباصؾة

 تـّؼصف ٕهؾ العؾؿ. 

 صعـف يف السؾػققـو.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.مـفج أئؿة الدطقة يف الدطقة]قان محاضرة بعـيف  (1)

يريدون السؾػل أن يؽقن معصقمًا ": يف جؾستف مع التقكسققـ -أصؾحف اهلل- قال الشقخ طبدالؿالؽ (2)

هذا لسان !، واحدة مـ اثـقـ!، مبتدعوما طـدهؿ درجات: معصقم أ!، مبتدع طـدهؿقوإٓ فف

 .!بقة جديدةوهمٓء يف الحؼقؼة أن يـتفجقن حز، حالفؿ يف الحؼقؼة

وتريد مـ الـاس أن ، فقف حزبقة تؼقم طىل أصقل غقر أصقل اإلسالم: فالحزبقة تـؼسؿ إىل قسؿقـ

، أصقل غقر أصقل اإلسالم، هذا لقس مـ أهؾ السـة: فنذا خالػفؿ أحد قالقا، يؽقكقا معفؿ فقفا

ؼقؿقن وٓءهؿ يمصؾقن أشقاء ثؿ ي، كؿا يذكر شقخ اإلسالم بـ تقؿقة هذا كثقرًا يف أهؾ البدع

 لقست مـ اإلسالم.، وهل أشقاء لقست مـ أصقل اإلسالم، وبراءهؿ طؾقفا

لؽـ ، أهنؿ يلتقن إىل أشقاء مـ الديـقوه، هل طىل معـك لؽـفا وصػ آخر: وفقف حزبقة ثاكقة

مل يؼقلقا ، فنذا خقلػقا فقفا، ويريدون أن ُيقاَفؼقا طؾقفا، يجعؾقهنا مسؾؿات وهل مختؾػ فقفا

، يعـل أشقاء مـ فروع هذا الديـ!، قالقا مـ خالػـا تركـاه وأخرجـاه مـ السـة، ٓ، ديؿالخالف ق

إذا مل !، فلرادوا مـ الـاس أن يتحزبقا حقل هذه إشقاء، هل مـ الديـ لؽـ مل يؼؿ اإلمجاع طؾقفا

 لقس مـ أهؾ السـة.: يتحزبقا حقلفا قالقا

ومـ سقء ففؿفؿ لطريؼة ، ففؿفؿ لؾسـةوهذا مـ سقء ، هذه الحزبقة أن مقجقدة ولألسػ

 ففؿ ففؿقا أشقاء وغابت طـفؿ أشقاء أكثر مؿا ففؿقا.، السؾػ يف طالج البدطة

 =طدم إخالص هلل يف الدفاع طـ السـة والرد طىل !، حظقظ الـػس: وأكثر إسباب هل
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 دفاطف طـ أهؾ البدعو.

(1)
 

 اشتراط اإلمجاع يف التبديع :ومـ تؾؽؿ الؼقاطد التل يؼّعدها.
(2)

اشتراط آقتـاع و ،

.ؾـديجرح والتعــؾ الـيف مسائ
(3)

ؾ ــجرح والتعديؾ مـ مسائــأن ال: و، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئاسة ال!، يعـل حّب الظفقر وحّب الترؤس، هذا أكبر دافع!!، كعؿ طدم اإلخالص!، الؿبتدطة =

، فالرئاسة الديـقة التل يطؿحقن إلقفا، فقف رئاسة مالقة ورئاسة ديـقة، الديـقة التل هل أشدُّ الػتـتقـ

ويػتـقهنا باسؿ الدفاع طـ ، الذي جعؾفؿ ُيبؾبؾقن إوضاع السؾػقةقه، أن يرجع الـاس إلقفؿ فؼط

 .(واهلل الؿستعان، السـة

ؾة بصقتف وه )الحؼقؼة هذه مصقبة ! : يبقـ مصقبة هذا الققتقوقال يف أحد الؿجالس الؿسجَّ

والحؽؿ !، تبديع طؾؿاء أهؾ الدطقة السؾػقة وصؾبة العؾؿ السؾػققـ والتسرع يف ذلؽ: هذا الققت

، وأكثر مـفا، هذه مصقبة هذه السـقات الخؿس!، طىل بعضفؿ حؽؿًا جافًا جامدًا مـ غقر تبقـ

 الخؿس إخقرة... 

ٓ !، يزن خطاهقآجتؿاطات السؾػقة يدخؾ وهوعض الؿجتؿعات أأصبح اإلكسان السؾػل يف ب

ـْ يسؼط؟ وطىل ! طىل ماذا يسؼط؟ يدري !، طىل كؾ كظرة!، يحاسب طىل كؾ كػس يتـػسف!، يد َم

 .!! حتك كادوا يدخؾقن يف قؾقب الـاس!، الؽتاب الذي يف يده أي كتاب هذا؟!، طىل كؾ حركة

أطرضقا طـ هذا حتك ، ولذاك أكا أكصحؽؿ!، فقر...إن همٓء مرضك مع كؾ أسػ بحب الظ

يشقف ، ثؿ يلخذ، ٕكف سقلخذ مـؽ، إذا دخؾ أدخؾقا هذا الؿقضقع أسؽتقا طـفؿ، مجرد الؽالم

شقفقا !، حتك يؼدم كعؿ يؼدم تؼريرًا طـؽ إىل هـاك لجـة!، كؿ صقلؽ وطرضؽ!، مـ فقق لتحت

وٓ ما يـاسبف يطؾعقك مـ ، يدخؾفأن ، يعـل هؾ يـاسب يدخؾ الباب، صقل وطرض هذا الشخص

 كسلل اهلل العافقة.!، ربع سؾػل!، كصػ سؾػل، ويدخؾقك كؿا شاءوا، السؾػقة

شريط : اكظر، كدفاطف طـ أهؾ الشام والعقد شريػل وطـ أسامة الؼقصل وأبل الحسـ الؿلربلـ  (1)

ان ]إسعاف الـبقؾ ثؿ شريطًا آخر بعـق!، الػضالء مـ مـفج اإلقصاء[ -براءةوأ-بعـقان ]تـبقف 

ح ه!، هـ1423وكان ذلؽ يف طام !، بجقاب أسئؾة الجرح والتعديؾ[ مرارًا أنَّ خالفف مع قوقد صرَّ

 مـذ طشر سـقات.( اإلقصائققـ)السؾػققـ الذيـ يصػفؿ بـ

يف مسللة الرفؼ والـصح ، -أصؾحف اهلل-فؽؾؿتف طـ الشقخ طبد الؿؾؽ ، كـت مع أحد العؾؿاء

 ."ياولدي هذه الؿسائؾ لقست ولقدة الققم"مخالػاتف فؼال يل طـ ، و....

 مـ هذه الرسالة فؾتراجع. (5) يف الحاشقة (34)صوقد كؼؾـا كالمف يف اشتراصف اإلمجاع يف التبديع  (2)

 =أرسؾ إيلَّ رسالة  أكا أذكر شخصاً ": يف جؾستف مع التقكسققـ -أصؾحف اهلل-قال الشقخ طبدالؿالؽ  (3)
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.آجتفاد

(1)
.اــات والتثبت فقفــار الثؼــؽ يف أخبـالتشؽق: و 

(2)
ف ـــتػريؼ: و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هؽذا  "أل"، " فالن كؿا تؽؾَّؿ العؾؿاء فقف واحػظ سؿعتؽتؽؾَّؿ يف": مع أحدهؿ يؼقل =

، "واحػظ سؿعتؽ تؽؾَّؿ يف فالن كؿا تؽؾَّؿ العؾؿاء فقف"!، كلنَّ كؾ العؾؿاء تؽؾَّؿقا!، الـ)طؾؿاء(

ِطرُض الشخِص هذا تؽؾَّؿ !، أحػظ سؿعتل يف الدكقا وأخقب فقفا يقم الؼقامة؟، يعـل ما شاء اهلل

هذه !، خبر الثؼة: يؼال يل!، ٓ أطرف هذا الشخص وأقؾِّد فؼط؟وأ!، بؽالمؽأكا ما اقتـعت ، فقف

 مصقبة هذه(. ! اكجقب هذه الؼاطدة يقم الؼقامة تـجقـل؟!، أطراض: تـجقـل أكت يقم الؼقامة؟

ؾة لف مع التقكسققـ -هداه اهلل-قال الشقخ طبدالؿالؽ  (1) أمجع العؾؿاء أنَّ مسائؾ ": يف جؾسة مسجَّ

 ."!أمجع العؾؿاء كؾفؿ، اجتفادية لتعديؾ مسائؾالجرح وا

والجرح والتعديؾ يعرف الؼريب ، الؿشؽؾة فؼط يف الجرح والتعديؾ: -أصؾحف اهلل-وقال 

 .! والبعقد أهنا مسائؾ اجتفادية

: هذا ! قؾَّ الثؼات ! الثؼة الققم؟قوالخبر كػسف: أيـ ه": بعد كالمف السابؼ -أصؾحف اهلل-قال و (2)

 ."ُيعرفيـبغل أن 

ُسئؾ طـ مسللة خبر  :(ه26/6/1431)مع الؾقبققـ وهل بتاريخ  -أصؾحف اهلل-جؾستف ويف 

خبر الثؼة : ٕنَّ هذا الذيـ يسلل طـفؿ إخ طـدهؿ مجاطة يؼقلقن": الثؼة؟ فؽان مـ ضؿـ جقابف

 : أكا قؾُت !، يؼبؾ وٓ يتثبَّت فقف

 ًٓ  يـبغل أن كعرف هذا.!، الثؼة الققم؟ طزَّ الثؼات وقؾَّقاقأيـ ه: أو

 "!! كان ثؼة وتثبت مـ خبره: لقس طؾقؽ يف ذلؽ تبعف وٓ تـتؼدقحتك ل: ثؿ ثاكقاً 

كعؿ مـفج السؾػ قائؿ طىل قبقل خبر الثؼة باإلمجاع وٓ يخالػ يف ذلؽ إٓ أهؾ البدع مـ  قلت:

 .الؿعتزلة ومـ تلثر هبؿ

ؿعؿقرة أخص بالذكر مـفؿ الذيـ والثؼة الققم كثقر وهلل الحؿد مـفؿ طؾؿاء أجالء طبر ال

اكتؼدوك وأداكقك مـفؿ الشقخ ربقع وطبقد اهلل الجابري ومحؿد بـ هادي وطبد اهلل البخاري وأمحد 

 وغقرهؿ وغقرهؿ. بازمقل وطؾؿاء الجزائر

الؽػاية يف طؾؿ وأفرد بابًا يف كتابف ، كتابًا يف بقان ذلؽ وقد صـَّػ الخطقب البغدادي  

ذكر بعض الدٓئؾ طىل صحة العؿؾ بخبر القاحد : بعـقان ]باب، (72ص - 66ص)مـ  الرواية

وطىل العؿؾ بخبر القاحد كان كافة التابعقـ ومـ بعدهؿ مـ الػؼفاء ": وقد قال يف آخره، ووجقبف[

وٓ !، ومل يبؾغـا طـ أحد مـفؿ إكؽار لذلؽ، الخالػقـ يف سائر أمصار الؿسؾؿقـ إىل وقتـا هذا

ـْ كان ٓ يرى العؿؾ بف لـؼؾ قثبت أنَّ مـ ديـ مجقعفؿ وجقبف: إذ لف!، اطتراض طؾقف كان فقفؿ َم

 ."طؾؿأواهلل ، إلقـا الخبر طـف بؿذهبف فقف

 =وهل ، ودطقى التثبت يف خبر الثؼة دطقى باصؾة تصادم الؽتاب والسـة وففؿ سؾػ هذه إمة
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.ةـــؿ الثؼــة وحؽـــبر الثؼــبقـ خ

(1)
 :ؿـلصؾقفتف ٕهؾ التؿققع يف ــمقافؼت: و ،

ٓ يؾزمـل"
(2)

"ٓ يؼـعـل"و "
(3) 

ح وٓ كصحِّ " :ومقافؼة الؿؿقعة يف أصؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـ إشقاء التل تلثر هبا بلبل حسـ الؿلربل. =

هؿ يؼقلقن أنَّ ": مع التقكسققـ قال أحد الحاضريـ -أصؾحف اهلل-طبدالؿالؽ  يف جؾسة الشقخ (1)

فالن : إذا قال :ٓ أحؽام، هؿ يخالػقن يف كقهنا أخبار، الجرح والتعديؾ أخبار ولقس اجتفاد

 "!أيـ آجتفاد يف هذا؟، كذاب خالص

 ".!هؿ يخؾطقن بقـ الحؽؿ والخبر": أضاف آخر يف الجؾسة

وضحؽ هـا طىل وجف -صح ، صقب: والحؽؿ ُيبـك طىل الخبر": -أصؾحف اهلل-فؼال 

 ."يش يصقر؟ يصقر اجتفاد أم ٓ؟أ، إذا اختؾػـا يف الحؽؿ بعد وجقد الخبر -!السخرية

 ."اجتفاد": فؼال أحدهؿ

زيد ، وأكا أططقؽؿ أن شلء مـ هذه إخبار ُيبقـ لؽؿ، هذا خبر كعؿ": -أصؾحف اهلل-فؼال 

إنَّ طؿرًا لقس : أكت جاءك زيد وقال، زمـًا غقر صقيؾ ضفر لزيد أنَّ َطؿرًا لقس ثؼة مرَّ ، ثؼةوَطؿر، ثؼة

ؼ لؽ : ثؿ قال، -!وضحؽ هـا أيضاً -، وهذا خبر الثؼة إذا مل تؼبؾف فلكت تؾحؼ بف، ثؼة ـْ صػَّ وكؾُّ َم

ر !، وهؽذا!!، ووقػ يف صػؽ يؾحؼ بؽ ؟ لؿاذا، طؾقفؿ -يغؾؼ: أي-كؾفؿ يف كقس واحد وُيسؽَّ

يلتقؽ بؼاطدة صحقحة ثؿ !، يبفتؽ!!، خبر الثؼة مؼبقل: لفذه الؼاطدة!، حتك ٓ تخؾقف يتـػس

 .! يـزلفا تـزيالً سقئاً 

ما الذي يجعؾـل أستقثؼ مـ خبرك وٓ ، وأكت جئت بخبر أكف غقر ثؼة، كان ثؼة يف إولوطؿر

حتف ب، ما الذي يجعؾـل؟!، أستقثؼ مـ خبري فقف؟ طـد أهؾ العؾؿ غقر قف هوإذا جئَت بشلء جرَّ

ؾ إخ  -هؿ أن يخؾطقن ، يختؾػ الحؽؿ أم ٓ؟!، كقػ يؽقن إمر؟، معتبر بقـ  -كؿا تػضَّ

 ."الحؽؿ شلء والخبر شلء آخر!، الخبر وبقـ الحؽؿ

الجرح : يؾزمقن بالجرح يؼقلقن، أن يا شقخ": يف جؾسة مع التقكسققـ: قال أحد الحاضريـ (2)

م طىل ر مؼدَّ  "! التعديؾ الؿجؿؾ؟الؿػسَّ

الحؼ قكؼقل هذا ه!، كقػ ُتؾزمف؟، فقؽ الجرح الؿػسر بارك اهلل ! إيف": فؼال الشقخ طبدالؿالؽ

أكت طـدك هذا ، مػسر طـد غقرك غقر مػسر أكت طـدك!، لؽـ ٓ تؾزمف، الراجح كعؿقوهذا ه

رأيتف : ليت واحد فقؼقلي، هذا ققد: الجرح يجب أن يؽقن معتبراً ، الجرح معتبر طـد غقرك غقر معتبر

ـْ يلكؾ يف الشارع إىل آخره، فالن يلكؾ يف الؿطعؿ يعـل حتك هذا طـد ، وكان السؾػ يجرحقن َم

ـْ رأوه يلكؾ يف الشارع قالقا، السؾػ غقر معتبر وأكت جريت الحبؾ ، هذا جرح غقر معتبر :حتك َم

ثؿ مع ، لجرح مػسرًا ومعتبراً هذا مثال أن يؽقن ا، وبدأت تحؽؿ طىل الـاس، بعقد حتك يف الؿطعؿ

 ."لف أخطلت: ذلؽ يبؼك أن تؼقل

 =ٓ ُيؾَزم اإلكسان يف الؿسائؾ ": يف جؾستف الؿشار إلقفا -أصؾحف اهلل- قال الشقخ طبدالؿالؽ (3)
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ح "كجرِّ

(1)
"طـ هجر الؿبتدطة يف هذا الزمان الـفل"و 

(2)
طدم إمؽاكقة " وققلف بــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما الؿـاقشة وإخذ ، لؽ رأيؽ ويل رأيل: كؼقل، واحد اقتـع برأٍي خالػـل فقف، آجتفادية =

 ."فًا لؾحزبققـ الذيـ يؿـعقن الؿـاقشةوالعطاء فؾقس هبا بلس: خال

، أصبَت وأخطلَت أ: لف مشؽؾتـا لقس أن تؼقل": قال الشقخ طبدالؿالؽ يف جؾستف مع التقكسققـ (1)

وأكت رجؾ حزبل. والؿسؽقـ يبؼك يف الفقاء ، وخرجَت مـ السـة، ابتدطَت : مشؽؾتـا أن تؼقل لف

أي حزب يا !، حزبل: قالقا!، يف حزب يؼبؾفما ، هذا اإلشؽال!، ما يف حزب يؼبؾف!، معؾَّؼاً 

 ."!كقػ ُيؼال حزبل؟، ٓ حزب يؼبؾف، يبؼك معؾَّؼ، حتك يؼقل دلقين لعؾ آوي إىل كفػ!، مجاطة؟

يف ]جؾستف مع بعض الؾقبققـ وهل بتاريخ  -أصؾحف اهلل-قال الشقخ طبدالؿالؽ  (2)

بـصقحة أخذكاها مـ العؾؿاء وأكا طىل كؾ حال كصحُت كثقرًا مـ إخقاكؽؿ ": (هـ26/6/1431)

قؾـا ، وغقرهؿ، الشقخ إلباين رمحة اهلل طؾقفؿ، الشقخ العثقؿقـ، الشقخ ابـ باز: الذيـ طرفـاهؿ

حتك اإلخقان الؿسؾؿقـ ٓ ، . هذا يستغرهبا إخقاكـا يف لقبقا!!! حتك الؿبتدطة ٓ هتجروهؿ: لفؿ

ذلؽ ما : إذا هجرتؿقهؿ قالقا، هجركؿلـ يستػقدوا مـ  ! ويش الػائدة مـ هجرهؿ؟!!، هتجروهؿ

، ومرتاحقـ أن كعبس شقية يف وجفؽ، ...كـا كستحقل مـؽ!، خؾصـا مـؽ!، ياهلل روح، كـا كبغل

 مـؽ...

إٓ يف حآت كادرة قؾقؾة ، ففذه خالصة ما أذكر بف إخقاين يف قضقة الفجر: اتركقا الفجر أن

 ."ر إْن شاء اهللحتك يؽقن أمر آخ، لؽـ اتركقه أن، قد تـجح

كؿا يف شريط ]أجقبة طبدالؿالؽ رمضاين الجزائري طىل أسئؾة أطضاء  -أصؾحف اهلل-وقال أيضًا 

ؾت يف الشفر السادس مـ ، [مـتديات الؿحجة السؾػقة صبعًا تطبقؼًا طىل واقع ": (م2447طام )ُسجِّ

وذلؽ لضعػ أهؾ السـة ، ؼيـبغل أن يضق، العصر الققم: أنَّ هجر الؿبتدع الققم يـبغل أن يضقَّؼ

العصر يساوي هجرهؿ  ففجرهؿ الؿبتدطة يف هذا، ضعػ شقكتفؿ يف أكثر بؼاع إرض

 "ٕكػسفؿ....

وإئؿة ، البدع فؾتراجعووقد ذكركا شقئا مـ أققال السؾػ وإمجاطفؿ يف هجر أهؾ إهقاء : قلت

ضا مـ أققالفؿ واحؽؿ بعدها الثالثة الذيـ كؼؾ طـفؿ فنكف خالف القاقع لألسػ الشديد وإلقؽ بع

 :بعدل وإكصاف

يف ربقع  144العدد/، كؿا يف ]مجؾة الػرقان ُسئؾ سؿاحة اإلمام الشقخ طبدالعزيز بـ باز 

 هؾ يجقز مجالسة أهؾ البدع يف دروسفؿ ومشاركتفؿ؟: [ه1419الثاين 

حذيرهؿ ويجب اإلكؽار طؾقفؿ وت، وٓ اتخاذهؿ أصحاباً ، ٓ يجقز مجالستفؿ": فؽان جقابف

 ."كسلل اهلل العافقة، مـ البدع

 =متك : [82السمال السادس طشر مـ الشريط رقؿ ] فتاوى كقر طىل الدربكؿا يف  وُسئؾ 
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 !تجقز مؼاصعة الؿبتدع؟ ومتك يجقز البغض يف اهلل؟ وهؾ تمثر الؿؼاصعة يف هذا العصر؟ =

وكظر التجرد مـ ، شرعالؿممـ يـظر يف هذه الؿؼامات بـظر اإليؿان وكظر ال": فؽان جقابف

وأقؾ أحقالف ، فننَّ هجره حؼ، فنذا كان هجره لؾؿبتدع وبعده طـف ٓ يترتب طؾقف شر أطظؿ، الفقى

فنْن كان طدم ، أقؾ أحقالف أنَّ هجره سـة، وهؽذا مـ أطؾـ الؿعاصل وأضفرها، أن يؽقن سـة

وتعؾقؿفؿ ما أوجب اهلل ، ةٕكف يرى أنَّ دطقة همٓء الؿبتدطقـ وإرشادهؿ إىل السـ، الفجر أصؾح

ؾ يف الفجر، أنَّ ذلؽ يمثر فقفؿ وأكف يػقدهؿ، طؾقفؿ كؿا ، ومع ذلؽ يبغضفؿ يف اهلل، فال يعجِّ

وبغض الؽافر ، طىل قدر معاصقفؿ وطىل قدر البدطة، ويبغض العصاة يف اهلل، يبغض الؽافر يف اهلل

وبغض العاصل طىل ، طىل قدرها، رةإذا كاكت بدطتف غقر مؽػ، وبغض الؿبتدع طىل قدر بدطتف، أشد

يف ، أما الفجر فػقف تػصقؾ يؼقل ابـ طبد الؼقي ، قدر معصقتف ويحبف يف اهلل طىل قدر إسالمف

 : قصقدتف الؿشفقرة

 وهجـــران مــــ أبـــدى الؿعاصـــل ســــة

ــــاً  ــــؾ طؾــــك اإلصــــالق مــــا دام معؾـ  وقق

 

 وقـــد ققـــؾ إن يردطـــف أوجـــب وآكـــد 

ــــبد ــــر مؾــــ ــــف مؽػـ ـــف بقجـ  وٓق

 
أنَّ إرجح وإوىل الـظر يف : فالحاصؾ، ققؾ طىل اإلصالق: يعـل يجب الفجر مطؾؼاً و

، مراطاة لؾؿصؾحة الشرطقة اإلسالمقة، وترك آخريـ مل يفجرهؿ، هجر ققماً  ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل ، الؿصؾحة

لؿا تخؾػقا طـ غزوة تبقك بغقر طذر هجرهؿ مخسقـ لقؾة  ففجر كعب بـ مالؽ وصاحبقف 

ومل يفجر طبد اهلل بـ أبل بـ سؾقل ومجاطة مـ الؿتفؿقـ بالـػاق ٕسباب ، طؾقفؿ فتابقا فتاب اهلل

وبغض ، وهذا ٓ يـايف بغض الؽافر يف اهلل، فالؿممـ يـظر يف إصؾح، شرطقة اقتضت ذلؽ

، ومحبة العاصل طىل قدر إسالمف، ومحبة الؿسؾؿ يف اهلل، وبغض العاصل يف اهلل، الؿبتدع يف اهلل

 ع الذي مل يعؾـ بدطتف طىل قدر ما معف مـ اإلسالم ٓ يـايف ذلؽ.ومحبة الؿبتد

ويرجك أن يتقبقا مـ البدطة ، فنذا كان هجرهؿ يرجك فقف خقر لفؿ: أما هجرهؿ فقـظر لؾؿصؾحة

وإن كان ، يجب: قالقا، وقد أوجب ذلؽ مجع مـ أهؾ العؾؿ، فننَّ السـة الفجر، ومـ الؿعصقة

، إضفارا ٕمر مشروع، ؾقف ٓ شر وٓ خقر ففجرهؿ أوىل أيضاً ٓ يترتب ط، هجرهؿ وتركف سقاء

وحتك يعؾؿ الـاس خطلهؿ ، هجره بلي حال أوىل وأسؾؿ، وإباكة لؿا يجب مـ إضفار إكؽار الؿـؽر

 وغؾطفؿ.

، فنكف ٓ يفجرهؿ يف هذه الحالة، أن يؽقن هجرهؿ يترتب طؾقف مػسدة وشر أكبر: الحالة الثالثة

وزادت بدطف ، إذا هجر زاد شره طىل الـاس واكطؾؼ يف الدطقة إىل البدطةإذا كان هذا الؿبتدع 

، فنكف ٓ يفجر بؾ يـاقش ويحذر الـاس مـف، واستغؾ الفجر يف دطقة الـاس إىل الباصؾ، وشروره

وحتك ، حتك يراقبقا طؿؾف وحتك يؿـعقه مـ التقسع يف بدطتف، وٓ يؽقن الـاس طـف بعقديـ

وهؽذا ، لعؾ اهلل يفديف حتك يسؾؿ الـاس مـ شره، يؽرروا طؾقف الدطقةوحتك ، يحذروا الـاس مـف

 =، وتقسع شره وتسؾطف طىل الـاس، إذا كان تركف وهجره قد يػضل إىل اكتشار شره، العاصل الؿعؾـ
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حتك يسؾؿ الـاس مـ ، فنكف ٓ يفجر بؾ يـاقش دائؿًا ويـؽر طؾقف دائؿًا ويحذر الـاس مـ شره دائؿاً  =

 ؼع الػتـ بؿعصقتف.وحتك ٓ ت، شره

بؿ تـصحقكـا يف كقػقة التعامؾ مع : [185مـ الشريط رقؿ  وُسئؾ أيضًا ]السمال السابع طشر

 ، وكتعامؾ معفؿ كؾ يقم؟الؿبتدطة الذيـ كراهؿ وكتؽؾؿ معفؿ

إذا أضفروا البدطة فالقاجب هجرهؿ بعد ، القاجب هجرهؿ طىل بدطتفؿ": بؼقلف فلجاب 

ويحذرهؿ مؿا حرم اهلل طؾقفؿ مـ البدع والؿعاصل ، الؿسؾؿ يـصح أخاه فننَّ ، الـصقحة والتقجقف

لعؾف يرجع إىل ، لعؾف يـدم، لعؾف يتقب، الظاهرة: فنن تاب وإٓ استحؼ أن يفجر وٓ يعامؾ

إذا كان تركف أصؾح يف ، إٓ إذا كان الفجر يترتب طؾقف ما ٓ تحؿد طؼباه: فنكف يتركف، الصقاب

، بؾ يداوم طىل كصحف وتحذيره مـ الباصؾ، فنكف ٓ يفجره، قرب إىل الـجاحوأكثر لؾخقر وأ، الديـ

وإذا رآه لقس ، فالؿممـ كالطبقب إذا رأى العالج كافعًا فعؾف، قد يفديف اهلل بسبب ذلؽ، وٓ يفجره

وكان ذلؽ مـ باب ، فنن كان الفجر يمثر خقرًا ويـػع هجر، فالفجر مـ باب العالج، بـافع تركف

أما إن كان الفجر ، إذا رأى مـ إخقاكف أهنؿ يفجروكف، ؾف يتقب ولعؾف يرجع طـ الخطللع، العالج

والتقجقف ، فنكف ٓ يفجر ولؽـ يديؿ الـصح لف، وكثرة أهؾ الشر وتعاوهنؿ، يسبب مزيدًا مـ الشر

 ."ولؽـ يستؿر يف الـصقحة والتقجقف، ويبقـ لف طدم مقافؼتف طىل باصؾف، وإضفار الؽراهة لؿا طؿؾ

هجران أهؾ ": (159ص) شرح لؿعة آطتؼادفؼد قال يف  أما الشقخ ابـ طثقؿقـ و

وترك ، آبتعاد طـفؿ: الترك. والؿراد هبجران أهؾ البدع: لغةقالفجران مصدر هجر وه: البدع

ذلؽ. وهجران أهؾ البدع قوكح، وطقادهتؿ، وزيارهتؿ، والسالم طؾقفؿ، ومقآهتؿ، محبتفؿ

وٕنَّ  :﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ :واجب: لؼقلف تعاىل

 هجر كعب بـ مالؽ وصاحبقف حقـ تخؾػقا طـ غزوة تبقك. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

، لؽـ إْن كان يف مجالستفؿ مصؾحة لتبققـ الحؼ لفؿ وتحذيرهؿ مـ البدطة فال بلس بذلؽ

ہہہہھھھھےے : ﴿وربؿا يؽقن ذلؽ مطؾقبًا: لؼقلف تعاىل

ومـ هجر ، وقد يؽقن بالؿراسؾة والؿؽاتبة، ففةوهذا قد يؽقن بالؿجالسة والؿشا﴾، ۓۓ

فآبتعاد طـ مقاصـ ، ترويجفا بقـ الـاسوأ، ترك الـظر يف كتبفؿ خقفًا مـ الػتـة هبا: أهؾ البدع

حيسب أكف قاهلل إنَّ الرجؾ لقلتقف وهقف، مـ سؿع بف فؾقـل طـف: »يف الدجال ملسو هيلع هللا ىلصالضالل واجب لؼقلف 

 وإسـاده صحقح.: قال إلباين، داودقرواه أب «اتمممـ فقتبعف مما يبعث بف مـ الشبف

لؽـ إْن كان الغرض مـ الـظر يف كتبفؿ معرفة بدطتفؿ لؾرد طؾقفا فال بلس بذلؽ لؿـ كان طـده 

بؾ ربؿا كان واجبًا: ٕن رد ، وكان قادرًا طىل الرد طؾقفؿ، مـ العؼقدة الصحقحة ما يتحصـ بف

 ."واجبقفف وما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف، البدطة واجب

شريط  - فؼد تؽؾَّؿ يف أحد مجالسف ]سؾسؾة الفدى والـقر وأما العالمة الشقخ إلباين 

 =ثؿ تؽؾَّؿ طـ هجر الؿخالػقـ لؾشرع ، فبقِّـ الفجر مـ أجؾ الدكقا، [ طـ الفجر وأكقاطف95
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لذيـ وسرد قصة الثالثة ا، وأكف مـ باب الزجر والتلديب والتربقة، الؿعؾـقـ لفذه الؿخالػات =

مبدأ  داخؾة يف وهل، هذه الؿؼاصعة جائزة: فالشاهد: )[25: 43 -ثؿ قال يف ]الدققؼة ، خؾػقا

 كادرًا جدًا جداً !، كان خبر أصبح يف إسػ الققم الحب يف اهلل والبغض يف اهلل: لؽـ هذا الشلء مع

إسباب التل  يؼاصعف لسبب مادي مـ لؽـف!، اكحرف طـ الطريؼ أن تجد أحدًا يؼاصع الؿسؾؿ ٕكف

، غقر ملزورقوه، ملجقر طؾقف صاحبفقفف، الؿفاجرة هلل هذا الـقع مـ، سبؼ اإلشارة إىل بعضفا

الؿفاجرة يف الدكقا ففذا حرام ٓ يجقز إٓ بؿؼدار  . وأما!! أن الققم بحاجة إلقف كحـ وهذا الذي

: لسالم يف الحديث السابؼوإمر كؿا قال طؾقف ا، حرامقفف فنذا استؿر يف ذلؽ، ثالثة أيام فؼط

 .(جقاب ما سللتف إن شاء اهللقهذا ه، «بالسالم وخقرمها الذي يبدأ»

حقل مشؽؾة محؿد كسقب  (2547 -حديث )  (6/6)السؾسؾة الصحقحةيف  وقد قال 

وذريتف مـ الػاحشة كعصؿة  وأهؾ بقتف ملسو هيلع هللا ىلصطصؿة كساء الـبل ) :الرفاطل بعد أن كاقشف يف دطقاه

لف طؾقففؾ": (إكبقاء يعرف كزاهتف وإخالصف قرابة ثالثقـ قوه، ؿا تقؼـُت إصراره طىل رأيف وتؼقِّ

، كؾؿا لؼقـل وهشَّ إيلَّ وبشَّ أطرضُت طـف فؽان، أطؾـُت مؼاصعتف حتك يعقد إىل رشده، سـة

يف الققت الذي ، وأكثر الـاس ٓ يعؾؿقن هبا، فعؾتف متجاهالً ، ويحؽل لؾـاس شاكقًا إطراضل طـف

  يتظاهر
َّ
إىل أن فقجئت بف يف مـزل أحد السؾػققـ يف طؿان يف ، وأكف تؾؿقذي فقف بؿدحل والثـاء طظ

فلطرضت طـف ، فسارع إىل استؼبايل كعادتف (1396)مجادى إوىل لسـة  دطقة غداء يف مـتصػ

الؿائدة حاول أن يستدرجـل إىل مؽالؿتف بسمالف إياي طـ بعض الشخصقات العؾؿقة  وطىل، كعاديت

بقـل وبقـؽ  ٓ كالم: فؼؾُت لف، وكـُت حديَث طفد بالرجقع مـف، لؼقُتفا يف سػري إىل الؿغرب تلال

 ."أن يؽؿؾ صعامف فؾؿ يستطع، أكت أدرى هبا: أي مشؽؾة؟ قؾُت : قال!، حتك تـفل مشؽؾتؽ

 !ّمع ٍرا ؾال شال البعض ٓيطب إلَٔه الكْل بعدو مػسّعٔ٘ اهلجس يف ٍرا الصماٌ
: كالم ماتع أحببت أن أكؼؾف لعّؾ اهلل يـػع بف حقث قال -حػظف اهلل-الشقخ ولؾشقخ صالح آل 

مـ السـة ": -مؽتبة دار الؿـفاج/ط  (154-157)شرح لؿعة آطتؼاديف -وفؼف اهلل تعاىل 

الذي كان أئؿة أهؾ السـة يقصقن بف مـ طدم غشقان قجران أهؾ البدع ومبايـتفؿ: وهذا هه

حتك ُتخؿد ، وهجران بإبدان، بؾ هجراهنؿ بالؽالم، مخالطتفؿالؿبتدطة يف مجالسفؿ وٓ 

سقاء كاكت البدع صغقرة ، فالدخقل مع الؿبتدطة ومساكـتفؿ، وحتك ٓ يـتشر شرهؿ، بدطفؿ

وطدم رفع الرأس بحالفؿ مع ، وآستئـاس لفؿ، وطدم ِهجراهنؿ، والسؽقت طـ ذلؽ، كبقرةوأ

 .!بدطفؿ: هذا مـ حال أهؾ الضالل

السـة تؿقزوا بلهنؿ لفؿ الؿققػ إطظؿ الذي فقف الؼقة والشدة مع أهؾ البدع مفؿا  إْذ أهؾ

، بؾ مـ أصقل أهؾ السـة، هجر الؿبتدع مـ أصقل اإلسالم، فقفجرون أهؾ البدع، كاكت البدع

كذكر ، وذلؽ مـ مخس جفات، فالبدطة أشد وأطظؿ مـ الؽبائر، ٕنَّ جـس البدع أطظؿ مـ الؽبائر

 =وباب الشبفات ، والؽبائر مـ باب الشفقات، أنَّ البدطة مـ باب الشبفات: إوىل: بعضًا مـفا
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أنَّ ، ولفذا جاء يف إحاديث مـ حديث معاوية وغقره، بخالف أبقاب الشفقات، يعسر التقبة مـف =

تتجارى هبؿ إهقاء كام يتجارى الَؽَؾُب بصاحبف ٓ يبَؼك مـف : »قال يف وصػ أهؾ البدع ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وقد صّححف مجع مـ ، وقد بقِـّ طؾقف الصالة والسالم إْن صّح الحديث، «وٓ مػصؾ إٓ دخؾف طرق

وقد جاء يف ذلؽ ، «أبك اهلل أن يؼبؾ تقبة صاحب بدطة حتك يدع بدطتف: »العؾؿاء أكف قال

ر : ومـفا ما ُروي أكف قال، ومـفا ما ٓ يصح، أيضا ًبعض إحاديث التل مـفا ما يصح مـ وقَّ

 بدطة فؼد أطان طىل هدم اإلسالم.صاحب 

فؽثقر مـ الـاس ُيخالط الؿبتدطة وٓ !!، كالحظ الققم أكف يف هذه الؿسللة فقف َتْرٌك لفذا إصؾ

ا دكققية وهذا مؿا يـبغل التـبف لف !، ديـقةووإما تارة تؽقن دطقية أ، يفجرهؿ بحجج شتك: إمَّ

وٓ ، جقز مخالطتفؿ بدطقى أنَّ ذلؽ لؾدطقةفال ي، والتحذير مـف: ٕن ِهجران أهؾ البدع متعقـ

وٓ مخالطتفؿ وطدم اإلكؽار طؾقفؿ بدطقى أنَّ هذا فقف مصؾحة ، مخالطتفؿ بدطقى أنَّ ذلؽ لؾدكقا

 وأن يـؽر طؾقفؿ ويغّقر طؾقفؿ.، أفضؾ لؿا هؿ فقفقإٓ لؿـ أراد أن يـؼؾفؿ لؿا ه، كذا وكذا

فؼد ، تعؾؿقن ضاهر يف حال أئؿة أهؾ اإلسالم آهتؿام بالسـة والرد طىل الؿبتدطة هذا كؿا

ومل يشغؾقا أكػسفؿ بالرد طىل الؽػار إصؾققـ مـ القفقد ، كاكت حقاهتؿ يف الرد طىل الؿبتدطة

وهؿ أئؿة ، محّاد بـ سؾؿة وكعقؿوفنذا رأيت كالم اإلمام أمحد وسػقان ومحّاد بـ زيد أ!، والـصارى

وجدَت أن ، الؿديـل: وكحقهؿ مـ أهؾ السـة واإلسالم وإوزاطل وإسحاق وطظ بـ، أهؾ السـة

يف الرد طىل الؿبتدطة ويف كؼض أصقل الؿبتدطة: وإن كاكقا باققـ قُجّؾ كالمفؿ وجفادهؿ إكؿا ه

وذلؽ !، ومل يشغؾقا أكػسفؿ بالرد طىل القفقد والـصارى وسائر مؾؾ أهؾ الؽػر، طىل أصؾ اإلسالم

أما الؽافر إصظ مـ ، وٓ يمَمـ طىل أهؾ اإلسالم، اإلسالم ٕنَّ شر الؿبتدع ٓ يظفر طىل أهؾ

ه وضرره بقـ وواضح لؽؾ مسؾؿ: ٕنَّ اهلل جؾ وطال بّقـ ذلؽ يف كتابف ، القفقد والـصارى فشرُّ

 أما أهؾ البدع فالشر مـفؿ كثقر.، وهؿ ضاهرون

القفقد والـصارى ولفذا ٓ يحسـ أن ُيـسب ٕهؾ السـة والجؿاطة أهنؿ مػّرصقن يف الرد طىل 

إنَّ أهؾ السـة : ومـشغؾقن بالرد طىل أهؾ اإلسالم: كؿا قالف بعض العؼالكققـ مـ الؿعتزلة وغقرهؿ

اكشغؾقا بالرد طىل أهؾ اإلسالم وتركقا الرد طىل الؽػار مـ القفقد والـصارى وسائر أهؾ الؿؾؾ 

 الزائػة.

، ٓء يدخؾقن طىل الؿسؾؿقـ باسؿ اإلسالمما بقـتف لؽ أنَّ شر البدع أطظؿ: ٕنَّ همقوهذا سببف ه

ففدي أئؿة اإلسالم كان ضاهرًا يف الرد ، وأما أولئؽ فػل الؼؾب مـفؿ كػرة مـ القفقد والـصارى

، ومل يعرف طـفؿ كبقر طؿؾ يف الرد طىل القفقد والـصارى، والرد طىل أهؾ إهقاء، طىل الؿبتدطة

ولؽـ ، ٓ، ٓ يـشغؾقا بالرد طىل القفقد والـصارىولقس معـك ذلؽ أنَّ الؿممـقـ مـ أهؾ السـة 

ومـ أهؾ ، كذكر ما تؿقز بف أئؿة أهؾ السـة وإٓ فالرد طىل كؾ معاٍد لإلسالم مـ الؽػار إصؾققـ

 = ! لَِؿ تركت القفقد والـصارى؟: لؽـ مـ اكشغؾ بالرد طىل الؿبتدطة ٓ يؼال لف، البدع متعقِّـ وفرض
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"تطبقؼ مـفج السؾػ إوائؾ مع الؿخالػقـ يف هذا العصر

(1)
التفقيـ مـ " وبـ 

"الخالف القاقع بقـ السؾػققـ وبقـ غقرهؿ مـ الؿـحرفقـ يف هذا الزمان
(2)
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وكؾ  َيرد يف مجالف: مـا مـ يرد ، كؼقل هذا هدي إئؿة إولقـ ! مٓء؟لَِؿ ترد طؾقفؿ واكشغؾت هب =

وكحـ مجقعًا كؽقن حامقـ لبقضة اإلسالم مـ ، ومـا مـ يرد طىل الؿبتدطة، طىل القفقد والـصارى

وضالٓت الؽػار مـ القفقد والـصارى ، وشرك الؿشركقـ، وبدع الؿبتدطقـ، تؾبقسات الؿؾبِّسقـ

 ."وغقرهؿ

يف أحد أشرصة -حقث قال  -بؽالم ماتع لشقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ حػظف اهلل ولـختؿ

ـْ قال: )-(ه1423)سؾسؾة جؾسات رمضان  بلنَّ اإلسالم : : فؼد قال! أكف ٓ هجر يف هذا الزمان َم

 ."مـ اإلسالم ٕنَّ الفجر!، غقر صالح لؽؾ مؽان وزمان

شقخـا اإلشؽال الذي حاصؾ أن آكػصال بقـ : قـقال لف أحد الحاضريـ يف جؾستف مع التقكسق (1)

وأكتؿ ذكرتؿ أمثؾة لؿا زرتؿ ، لؽـ التطبقؼ ضعقػ، إخقاكـا يقافؼقكـا يف التـظقر، التـظقر والتطبقؼ

مثالً صارت مشؽؾة !!!، مثالً أن يـزلقن معامؾة السؾػ لؾؿبتدطة يف هذا الزمان، الشقخ إلباين

وزوجتف مـ الؿسجد بؿا أهنؿ مـحرفقن طـ قأخرجقه ه، فوققمقوهـاك شخص ه، أخ تقكسل

هذا !، همٓء سؾػققن، فلتك بؼبقؾة كامؾة فصارت بالسققف والعصا، الؿـفج وكزلقا طؾقف أثر مالؽ

ل هذه أثار يف الؿؿؾؽة قبؾ أن تـزل يف  التـظقر يعـل كقػ يؼاس طىل هذا الزمـ؟ هؾ ُيؿؽـ أن تـزَّ

 ! تقكس؟

وضع أهؾ السـة أن اهلل !، وٓ يف تقكس!!!، ٓ يف الؿؿؾؽة: )الؽفلجاب الشقخ طبدالؿ

كسلل اهلل أن يعزهؿ مـ هذه الذلة وأن يؼقيفؿ مـ هذا الضعػ والؼؾة. طىل كؾ حال ، الؿستعان

. أما غقره يف هذا الباب كثقر مـ مجاطات التؽػقر !! غؾط واضح -كؿا أشرَت يف كالمؽ  -هذا 

ؽػقر بعض إشخاص ويف معامؾة بعض إشخاص ويعؿؾ طىل يليت إىل بعض الـصقص يف ت

فقفرب ويغقر جـسقتف ويغقر ، ثؿ الؿسؽقـ يشعر أكف زاد استضعافاً ، اغتقالفؿ وطىل قتؾفؿ إىل آخره

إكسان غره الشقطان وغال ، ففذه مصقبة، إىل آخره، اسؿف وتزوير ويؿؽـ يؾبس حتك لباس الؿرأة

الؿجتؿع !!، هذه كؿا تػضؾ إخ بحسب الؿجتؿع، لعقاقبحتك ارتؽب ما أراده ثؿ ما فؽر با

الذي السـة ضاهرة فقف ومـصقرة والعؾؿاء يف ذلؽ الباب متؽاثرون غقر يف وقت السـة أهؾفا 

 .(كؿا ُيؼال تؿسؽـ قبؾ أن تتؿؽـ!!، ضعػاء

، ؿا قؾُتفـصقحة أكثر ماللقس ، واهلل الحؼقؼة: )يف أول جؾستف مع التقكسققـ -أصؾحف اهلل-ققلف  (2)

 =إنَّ الشقطان قد أيس أن يعبد دم أرضؽؿ ولؽـ رضل : »يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـبل : سقى إكـل أققل
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 ة قّبة!ــؾ مـ الحبّ ــف يجعـــبلك -حػظف اهلل- ظــالؿدخ عــوصػف لؾشقخ ربق: و، 

رانـــالف بقـ إقــؾبل خــف وبقـ الحــأنَّ الخالف بقـ: و
(1)

ذي يجب أن ـــال 
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إىل تجريح بعضفؿ ، السـة ففذا التقجف مـ بعض إخقاكـا السؾػققـ مـ أهؾ، «بالتحريش بقـؽؿ =

ؼؼ بعضًا بالظـ وبؼقؾ وقال وطدم تح وتجريح بعضفؿ، فرضـا أهنا بدطةقبالصغقرة: حتك ل بعضاً 

يريدون مـ الشخص أن يؽقن كسخة ، الحبة قبة كؿا يؼال مـ جعؾ مـوأ، وبالتسرع وما إىل ذلؽ

سبقؾ قلقس ه، وهذا غؾط!، وإما أن تؽقن طؾقـا، أن تؽقن معـا فنما: وإٓ قال لسان حالفؿ، مـفؿ

قة يف ٓ تحتؿؾ مثؾ هذه الطريؼة العشقائ، الؿسللة فقفا تػصقؾ، أهؾ السـة سبقؾقولقس ه، العدل

 .(مـفا وجفقدهؿ وأطؿالفؿ وإدخالفؿ يف السـة وإخراجفؿ تؼققؿ الـاس

لؽـ بؼّقد تجاهؾف ، ففل قاطدة صحقحة، (كالم إقران ٓ يؼبؾ وأكف يطقى وٓ يروى)قاطدة : قؾت (1)

إذا كان كالم إقران بغقر أدّلة وحجج : وهق ،وهل كؾؿة حّؼ أريد هبا باصؾ -هداه اهلل-الشقخ 

 .لحسد أو...ولؿذهب أووكان سببف طداوة أ وبراهقـ

ٕن إقران هؿ أطرف  :طىل أدلة وبراهقـ فنن قبقلف مـ أوجب القاجبات اوأما إذا كان مبـق  

مـ الؿرجحات التل يذكرها العؾؿاء أن وأطؾؿ الـاس بؼريـف قوٕن الؼريـ ه الـاس بعضفؿ ببعض

ي ٕن الؿعاصر أطرف بالراوي وبؾدّي كالم الؿعاصر أوىل مـ كالم الؿتلخر طـ طصر الراو

لؽ أيفا الؿسترشد أن تسؾؽ سبقؾ إدب  لأول ما كؼدمف أكف يـبغ": الرجؾ أطرف بف. قال السبؽل

صبؼات ، بعض إٓ إذا أتك ببرهان واضح يفمع إئؿة الؿاضقـ وأن ٓ تـظر إىل كالم بعضفؿ 

 . (2/244)الشافعقة الؽبرى

ّٕكفؿ أطرف  :جرح إقران أثبت مـ غقرهؿ": لقادطل وقال الشقخ مؼبؾ بـ هادي ا

خطل يف وأ، مـاصبوأ، ففل مؼبقلة إٓ إذا طؾؿ أن بقـفؿا تـافًسا وطداوًة سقاء ٕجؾ دكقا، بؼركائفؿ

 ففؿف. نويريد أن يؾزم أخر بخط، ففؿ

قران لقس أن كالم إ: فقـبغل أن تعؾؿ هذا وٓ تصغ لؼقل الؿبتدطة والحزبققـ والديؿؼراصققـ

ًٓ طىل اإلصالق  ها."مؼبق

ومـ رّد جرحؽ يف أبل إسحاق الحقيـل وسؾؿان العقدة وسػر الحقايل وطائض الؼرين وكاصر 

كّؾف وحّذر مـف ٕكف يف  مدارك الـظربؾ رّد كتابؽ ، طظ بؾحاج وطباس الؿدين و....والعؿر 

أُترى أن هذا ، -ذا طىل مذهبؽوه-الغالب فقف رّد طىل إقران الذي يجب أن يطقى وٓ يروى 

 .-هداهؿ اهلل-العدل واإلكصاف والقسطقة التل يـادي هبا البعض قه

يؾزم مـ كالمؽ هذا أن أئؿة الجرح والتعديؾ الذيـ حّذروا مـ أقراهنؿ بجرح مبّقـ ومػّسر ٓ و

فػل تراجؿ الضعػاء ، وكتب السؾػ صافحة بذلؽ، كؼبؾ كالمفؿ ٕكف يجب أن يطقى وٓ يروى

 =والؿتروكقـ والؿجروحقـ ومـ ضعػف الؿحدثقن مـ قِبِِؾ أقراهنؿ يصعب حصرهؿ وذلؽ 
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.روىـــقى وٓ يــيط

(1)
يعتذر ٕهؾ الباصؾ بالؿجادلة وآلتؿاس الؿعاذير : و 

 .انــلرسالة طؿ

 اء فقفــالم العؾؿــكظ الحؾبل ويرفض ــف متلثر بعـــوأخقرا صرح بلك"
(2)

قر ـوغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٓبـ حبان الؿجروحقنو، ٓبـ طدي الؽامؾو، لؾعؼقظ الضعػاء الؽبقر: اكظر، لؽثرهتؿ =

لؾدارقطـل وٓبـ و لؾـسائل ولؾذهبل الضعػاء والؿتروكقـو، لؾبخاري الضعػاء الصغقرو

ٓبـ  تؼريب التفذيبو، لؾذهبل السقرو الؿقزانو،، لؾؿزي الؽؿال هتذيب، والجقزي

 وغقر ذلؽ مـ كتب الؿصـػة يف هذا الباب.، حجر

ربقع لعظ  يف أثـاء جقاب سائؾ كان مستغربًا مـ تبديع الشقخ-قال الشقخ طبدالؿالؽ رمضاين  (1)

ؾقوٓ يعرف ما ه، الحؾبل ربقع طىل كؾ حال شقخ  الشقخ": -السبب؟ يف مؼطع صقيت مسجَّ

ردَّ طىل الشقخ طظ بلشقاء مثؾؿا ردَّ طىل قوه!!، أحقاكًا يجعؾ مـ الحبة قبة!، لؽـ شقيف حار، فاضؾ

َـّ الشقخ طبدالؿحسـ ما وافؼف! بعض مشايخ السـة ثؿ تؽؾَّؿ طـ  "ورد طىل الشقخ ربقع....!، : لؽ

 وسقليت الؽالم طـفا قريبًا.، مسللة رسالة طؿان

ويف كثقر متؽؾؿقـ !، كؾ واحد كتققَّػ فقف إذا ُتؽؾِّؿ فقف ما يبؼك أحدقل": آتصال قال لف ويف آخر

وكحـ كطقيفا وما !، هذه مجرد ردود إقران بعضفؿ يف بعض: وإحـا شقف، بعضفؿ يف بعض

هذا الرجؾ ، وإذا كان حؼقؼة رجؾ تؽؾؿ فقف بحؼ، وإشقاء الطقبة كـشرها، كسؽت طـفا!، كرويفا

، وسافركا سقياً ، رحت بقتف، أما الشقخ طظ فلكا أطرفف أكثر مـ طشريـ سـة، صار مبتدع تركـاهإذا 

 ."إىل السـة والحؿد هللقويدط

ؾ مع الشقخ طبدالؿالؽ قال الؿتصؾ طذرًا يا شقخ ، السالم طؾقؽؿ": ويف اتصال هاتػل مسجَّ

 ماذا قؾت؟ ، صقاكة السؾػلقؾَت أنَّ الشقخ طبدالؿحسـ ذم كتاب ، أكؿؾ يل، اكؼطع آتصال

أنَّ الشقخ طبدالؿحسـ ذم : أكا قؾُت ، إذا كـا أن كالً يحؽل ققل فالن وفالن": فلجابف بؼقلف

، والشقخ طظ حسـ سؾػل، والشقخ طبدالؿحسـ سؾػل، الشقخ ربقع سؾػل: أكا أققل!، الؽتاب

 ."وخالص، وإكؿا اختؾػقا يف بعض الؿسائؾ، والشقخ مشفقر حسـ سؾػل

يا حبذا ، كقد مـؽؿ التقضقح إْن كـتؿ تقدون، كحـ صالبؽؿ، يا شقخ أحسـ اهلل إلقؽ": لؿتصؾا

 "يا شقخ؟، صقاكة السؾػلتبقـ يل ما لذي محؾ الشقخ طبدالؿحسـ طىل ذم قل

ؾ الشقخ طظ حسـ ما ٓ يحتؿؾ كالمف": الشقخ ، يلخذ بالزم الؿذهب، ٕنَّ الؽتاب يحؿِّ

وكقػ يتفؿ الشخص بلكف ، ٓزم الؿذهب لقس بالزم لؿذهب الشخص ومعروف طـد العؾؿاء أنَّ 

 ."!يؼقل بقحدة إديان؟

 =يا ": سللف السائؾ: جاء فقف، مسجؾ بصقتفقجرى اتصال هاتػل مع الشقخ طبدالؿالؽ رمضاين: وه (2)
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ذلؽ مـ الؿخالػات
(1)

رد وقد، 
(2)

 : فؿمـ ،فمـ وحذروا أهؾ العؾؿطؾقف  

 ـ الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ.

 .ـ الشقخ طبقد اهلل الجابري

 ـ الشقخ محؿد بـ هادي الؿدخظ.

 الشقخ طبد اهلل البخاري. ـ

 ـ الشقخ أمحد بازمقل.

 وطؾؿاء الجزائر وغقرهؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كقػ كتعامؾ مع إخقاكـا الذيـ ما زالقا متلثريـ بعظ حسـ الحؾبل ، كقد مـؽؿ كصقحة، شقخ =

 حسـ آل سؾؿان؟ كقػ كتعامؾ معفؿ يا شقخ؟ ومشفقر

 متلثرون بؿـ؟: الشقخ

 بعظ حسـ الحؾبل ومشفقر حسـ آل سؾؿان.: الؿتصؾ

 أكا مـ الؿتلثريـ هبؿ.: الشقخ

 .يا شقخ كحـ بؾغـا كالم الشقخ ربقع وكالم الشقخ طبقد الجابري والشقخ أمحد بازمقل: الؿتصؾ

لؽــا كحـ ٓ ، ايخ جزاهؿ اهلل خقر طؾؿاء بارك اهلل فقفؿهمٓء الؿش ! وهؾ همٓء أكبقاء؟: الشقخ

 كتخذ طؾؿاءكا كلحبار القفقد والـصارى.

وقال أكف ، قد أثـك طؾقف الشقخ ربقع، لؾشقخ أمحد بازمقل صقاكة السؾػلكتاب ، شقخ: الؿتصؾ

 يا شقخ.، رد طؾقف بالحجة والبراهقـ

 ! ؟ملسو هيلع هللا ىلصـك طؾقف الرسقل صقب: وإذا أثـك طؾقف الشقخ ربقع يعـل أث: الشقخ

 وصاحب طؾؿ.، إمام الجرح والتعديؾ يف هذا العصرقمع أنَّ الشقخ ربقع ه، ٓ يا شقخ: الؿتصؾ

 ."الؽتاب ذمف الشقخ العبَّاد...، أكت اتبع الدلقؾ: الشقخ

تحذير الؼاصل والداين مـ تلصقالت يف كتابف  -وفؼف اهلل-رائد آل صاهر  اكظر الرد الذي كتبف إخ (1)

وقد كؼؾت مـف بعض هذه الؿخالػات وأطرضت  أهؾ التؿققع يف كالم الشقخ طبدالؿالؽ رمضاين

 .طـ بعضفا خشقة اإلصالة

 رجؾ سقء. بؾ حؽؿ طؾقف بعضفؿ بلكف مبتدع (2)
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 قوه، قرا ولقس آخرا كذّكرك مرة أخرى بلثر إن صّح التعبقر يؽتب بؿاء الذهبوأخ

إذا أحببت الّرجؾ يف  :سؿعت سػقان الثقري يؼقل :ما ذكره يقسػ بـ أسباط أكف قال

.!فؾؿ تبغضف طؾقف فنكؽ مل تحّبف يف اهلل، ثؿ أحدث حدثا يف اإلسالم ،اهلل
(1)

 

 :زابعا
أن وأن يعرف مـ جّرحف أ صف قبؾ جرح الجارحاشترا": كؼض قاطدتف الباصؾة وهل

ح استػصالويجؾس إلقف أ ح والؿجرَّ  ."أن يؽقن بقـ الؿجرِّ

وكان مـ جّراء ذلؽ أن أخذوا التسجقؾ إىل  :يف خطبتف لؾجؿعة -هداه اهلل-قال 

وٓ جؾسقا ، بدون أن يعرفقين -العؾؿاء :أي–وتؽّؾؿقا ، بعض الؿشايخ يف السعقدية

وفرح بف  ،وتؽؾؿقا بؽالم ،ـل وبقـفؿ استػصال وٓ سمال واحدوما كان بق ،إيلّ 

الؿرجػقن يف هذا الباب.
(2)

 

وكؾ ، ٓ زلت تشترط شروصا لقست يف القحققـ وٓ طرففا السؾػ الصالح :قلت

وإكؿا أخذت هذه الؼاطدة مـ  ،باصؾ وإن كان مائة شرط قشرط لقس يف كتاب اهلل فف

أوّل واحد قالفا قالذي ه شقخؽ العقد شريػل ـخديـ قطدكان طرطقر الضال ـ الذي ه

هذه الؼاطدة  :أي- وأكت اّتبعتف فقفا ويستؾزم مـفا ،قّعدها طىل حسب طؾؿلو

، وطىل أئؿة اإلسالم، وطىل الصحابة ، ملسو هيلع هللا ىلصأن تستدرك حتك طىل الـبل  -الػاجرة

 :ـلؽـ حسبـا أن كبرهـ طىل ذلؽ بدلقؾقـ اثـقو، وإدلة يف ذلؽ ٓ تعّد وٓ تحصك

  :أّال
يؼضل يف بعض الخصقمات وما يسؿع مـ الطرف الثاين ٕكف خبر  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل 

وأكت إشقاء التل اكتؼدت طؾقؽ هل مسجؾة بصقتؽ وإن شاء اهلل ما تؽقن مؿـ ، الثؼة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حؾقة إولقاء (7  /34.) 

 .مـ مؼطع صقيت (2)
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 يشؽؽقن فقف كؿا يػعؾف الحؾبل والّرمضاين. ويرّدون خبر الثؼة أ

أة أبل سػقان طىل رسقل اهلل دخؾت هـد بـت طتبة امر :قالت فعـ طائشة  -1

ٓ يعطقـل مـ الـػؼة ما يؽػقـل  ،يا رسقل اهلل إن أبا سػقان رجؾ شحقح :فؼالت ملسو هيلع هللا ىلص

فؼال رسقل  ؟ويؽػل بـل إٓ ما أخذت مـ مالف بغقر طؾؿف ففؾ طظ يف ذلؽ مـ جـاح

خذي مـ مالف بالؿعروف ما يؽػقؽ ويؽػل بـقؽ. :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(1)

  

ڃڃڃچچ ﴿ :لؿا قال طبداهلل بـ أبّل قال  ،وطـ زيد بـ أرقؿ  -2

ژڑڑکک ﴿ :وقال أيضا ،[0]املنافقون/ ﴾چچڇڇ

بـ اوحؾػ طبد اهلل  ،فالمـل إكصار ملسو هيلع هللا ىلصأخبرت بف الـبل  ،[7]املنافقون/ ﴾ککگ

إن اهلل  :فلتقتف فؼال، ملسو هيلع هللا ىلص فدطاين رسقل اهلل  ،فرجعت إىل الؿـزل فـؿت ،ما قال ذلؽ :أبّل 

 ﴾چ چ ڇ ڇڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ :قد صدقؽ وكزل

.[0]املنافقون/
(2)

 

وٓ يعد  ،وفقف جقاز تبؾقغ ما ٓ يجقز لؾؿؼقل فقف" :قال الحافظ ابـ حجر 

وأما إذا كاكت فقف مصؾحة ترجح طىل  ،كؿقؿة مذمقمة إٓ إن قصد بذلؽ اإلفساد الؿطؾؼ

."الؿػسدة فال
(3)

 

  :عً الصحاب٘  :ثاىٔا

 لالؼدر بالبصرة معبد الجفـ قال كان أول مـ قال ىف  طـ يحقك بـ يعؿر -1

لؼقـا أحدا مـ  قمعتؿريـ فؼؾـا لوفاكطؾؼت أكا ومحقد بـ طبد الرمحـ الحؿقرى حاّجقـ أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1714)ومسؾؿ  (5449)أخرجف البخاري  (1)

 (4942) يأخرجف البخار (2)

(3) فتح الباري (8/646). 
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فسللـاه طؿا يؼقل همٓء ىف الؼدر فقّفؼ لـا طبد اهلل بـ طؿر بـ  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل 

 فالخطاب داخال الؿسجد فاكتـػتف أكا وصاحبك أحدكا طـ يؿقـف وأخر طـ شؿال

إكف قد ضفر قبؾـا كاس  ،أبا طبد الرمحـ :فؼؾت فظــت أن صاحبل سقؽؾ الؽالم إيلَّ 

وأهنؿ يزطؿقن أن ٓ قدر وأن إمر  -وذكر مـ شلهنؿ-يؼرءون الؼرآن ويتؼّػرون العؾؿ 

يحؾػ بف  يوالذ لء مـفؿ وأهنؿ برآء مـيبر فنذا لؼقت أولئؽ فلخبرهؿ أين :أكػ. قال

ٕحدهؿ مثؾ أحد ذهبا فلكػؼف ما قبؾ اهلل مـف حتك يممـ بالؼدر أن  قل ،طبد اهلل بـ طؿر

ذات يقم إذ  ملسو هيلع هللا ىلصطؿر بـ الخطاب قال بقـؿا كحـ طـد رسقل اهلل  لأب لحدثـ :ثؿ قال

صؾع طؾقـا رجؾ شديد بقاض الثقاب شديد سقاد الشعر ٓ يرى طؾقف أثر السػر وٓ يعرفف 

 :ركبتقف ووضع كػقف طىل فخذيف وقالفلسـد ركبتقف إىل  ملسو هيلع هللا ىلص لمـا أحد حتك جؾس إىل الـب

طـ اإلسالم....الحديث. أخبرين ،يا محؿد
(1)

 

حؽؿ طىل ققل معبد  وجف الشاهد مـ هذا الخبر أن طبد اهلل بـ طؿر  :قلت

ومل يستػصؾ مـف وٓ سمآ  ،ومل يؾؼف ومل يجتؿع معف ،الجفـل بالؽػر ٓ بالبدطة فحسب

العؾؿاء أداكقك لقس بخبر الثؼة  -ؾحؽ اهللأص-وأكت يا طبد الحؿقد مخؾقف  ،واحدا

فالرجقع إىل الحّؼ خقر ، مسجؾ بصقتؽقبؾ حؽؿقا طؾقؽ بؽالمؽ الذي ه ،فحسب

 وأوىل مـ التؿادي يف الباصؾ.

ا بؾغف أن ققمًا  ابـ طؿر  :-حػظف اهلل-قال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ  لؿَّ

مل  ،وأهنؿ مـل ُبرءاء ،كـل مـفؿ َبراءأ أبؾغفؿ :قال ،يتؼػرون العؾؿ ويؼقلقن أن ٓ قدر

يؼذفقن الـاس ضؾؿًا  ،أهؾ البدع يػتح مؾػ وتحؼقؼات وإىل آخره كؿا يػعؾ أن

كعقذ  ،ما يتثبت :مـف قالقا فنذا ثبت لؽ شلء مـ ضاللفؿ وتؽؾؿت وحذرت ،وطدواكاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8)أخرجف مسؾؿ  (1)
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 بؾ ،يؼبؾقن شفادهتؿ يليت ألػ شاهد طىل ضال مـ ضاللفؿ ٓ قباهلل مـ الفقى ول

شفادتف: فضقعقا اإلسالم  طىل ضال مـ ضالَّلفؿ ٓ يؼبؾقن ،ألػ شاهد طدل ،يسؼطقهنا

 .العافقة وضقعقا شباب اإلسالم هبذه إسالقب الؿاكرة كسلل اهلل

 ،وثؼة ،طدل ،الثاين يسؿع فؼط: صدقف ٕكف مممـو ،ابـ طؿر لؿا أخبره واحد

العدل  فنذا كؼؾ لؽ اإلكسان ،عدولمـ ققاطده أخبار ال ،وديــا يؼقم طىل أخبار العدول

 ،الػاسؼ وحذر اهلل مـ خبر ،ويجب أن تبـل طؾقف إحؽام ،كالمًا فإصؾ فقف الصحة

ًٓ  ،فنذا إكسان معروف بالػسؼ وجاءك بخبر ٓ تؽذبف أن يؽقن  َتثََّبت: ٕن هـاك احتؿا

 قوالعدل تؾ ،العدل قأما أن العدل تؾ ،َتثَّبَت ٓ بلس ،هذا الػاسؼ يف هذا الخبر صادق

 ،شفادتف وَيـؼؾ كالم الضال بالحروف ما تؼبؾ ،العدل يؽتب ويشفد ما ُيؼبؾ كالمف

اهلل  كسلل- الػتـ دم هذا الققتوففذه مـ إسالقب طـد أهؾ البدع  ،يؼقلقن حاقد

 ،وٓ أهؾ البدع يف إزمان الؿاضقة ،وٓ الروافض ،ٓ يعرففا الخقارج -العافقة

 ما – واهلل–بلسالقب وققاطد ومـاهج وفتـ ومشاكؾ وأسالقب: إذا مجعتفا وجاؤوا لألمة 

 ومـفا ،إذا مجعت أسالقبفؿ وققاطدهؿ ٓ ُيبؼقن مـ اإلسالم شقئاً  ،يبؼك مـ الديـ شلء

 ومـفج السؾػ يف كؼد أهؾ البدع يسؼطقكف بطرق ،أخبار العدول يريدون أن يسؼطقهنا

 وإذا أخذت هبذا ،السقئات والحسـات إىل أخرهيسؿقها بالعدل والؿقازكة بقـ  ،خبقثة

الخبقث َفَجَرة طىل هذا الؿـفج ،ضالؿقـ ،غقر طدول ،الؿـفج صار أئؿتـا كؾفؿ فاسؼقـ
(1)

. 

َصبقغ بـ ِطْسؾ قدم  :فعـ سؾقؿان بـ يسار أّن رجالً مـ بـل غـقؿ يؼال لف -2

ؽ طؿر فبعث إلقف فجعؾ يسلل طـ متشابف الؼرآن فبؾغ ذل ،وكاكت طـده كتب ،الؿديـة

 مـ أكت؟ :قال ،فؾؿا دخؾ طؾقف جؾس، وقد أطّد لف طراجقـ الـخقؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿققػ الصحقح مـ أهؾ البدع. 
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 أكا طبد اهلل َصبقغ. :قال

فؿا زال  ،وأكا طبد اهلل طؿر وأومل طؾقف فجعؾ يضربف بتؾؽ العراجقـ :قال طؿر

 يضربف حتك شّجف وجعؾ الدم يسقؾ طىل وجفف.

ذي أجد يف رأسل.حسبؽ يا أمقر الؿممـقـ فؼد واهلل ذهب ال :فؼال
(1)

 

مل يستػصؾ مـف وٓ سللف سمآ واحدا طؿا كؼؾ طـف يف  أن طؿر  :ّجُ الػاٍد

 وإكؿا سؿعف مـ غقره. ،أكف يسلل طـ الؿتشابف يف الؼرآن

قال واهلل ما أضـ طىل ضفر إرض  وأوضح مـ هذا كّؾف ما ثبت طـ ابـ طباس 

واهلل إكف لقحدث البدطة يف  :وكقػ فؼالفؼقؾ ، الققم أحدا أحّب إىل الشقطان هالكا مـل

مغرب فقحؿؾفا الرجؾ إيّل فنذا اكتفت إيل قؿعتفا بالسـة فترّد طؾقف.ومشرق أ
(2)

 

 : ّمما ّزد عً الطلـ :ثالجا
 -يعـل ابـ صبقح  -جعؾ يـظر إىل أمر الربقع  ،لؿا قدم سػقان الثقري البصرةَ  -1

 سلل أي شلء مذهبف؟ ،وقدره طـد الـاس

 ما مذهبف إٓ السـة. :قالقا

 مـ بطاكتف؟. :قال

 أهؾ الؼدر. :قالقا

قدري.قه :قال
(3)

 

 ،لؿا قدم داود إصبفاين الظاهري بغداد وكان بقـف وبقـ صالح بـ أمحد حسـ -2

رجؾ سللـل  :فلتك صالح أباه فؼال لف ،فؽؾؿ صالحًا أن يتؾطػ لف يف آستئذان طىل أبقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح السـّة  (.636-3/635)لاللؽائل 

(2) شرح السـّة ( 55/ 1لاللؽائل.) 

(3) اإلباكة  (.2/453)ٓبـ بطة 
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أّي  :قال ،مـ أهؾ أصبفان :مـ أيـ؟ قال :اود. قالد :ما اسؿف؟. قال :أن يلتقؽ. قال

اه طبد اهلل يػحص طـف قفؿا زال أب ،شلء صـعتف؟ قال وكان صالح يروغ طـ تعريػف إيَّ

هذا قد كتب إيّل محؿد بـ يحقك الـقسابقري يف أمره أكف زطؿ أن الؼرآن  :حتك فطـ فؼال

محؿد بـ  :طبد اهللقال أبفؼ ،يا أبت يـتػل مـ هذا ويـؽره :محدث فال يؼربـل. قال

. ،يحقك أصدق مـف ٓ تلذن لف يف الؿصقر إيلَّ
(1)

 

وقد رّد شقخـا ربقع بـ هادي ـ حػظف اهلل ـ طىل هذه الشبفة التل هل أوهك مـ بقت 

ففـاك أحقال كثقرة يجقز فقفا الؼضاء طىل الغائب وٓ  :هذا كالم باصؾ: العـؽبقت بؼقلف

ر ودلقؾف أن هـد وهذا أمٌر مؼرّ  ،أن يسؿع مـ الطرفقـوٓ يؾزم الؼاضل  ،يشترط حضقره

إن أبا سػقان رجٌؾ شحقح وإكف ٓ يعطقـل ما يؽػقـل وولدي  :ملسو هيلع هللا ىلصبـت طتبة قالت لؾـبل 

  ؟أفآخذ مـ مالف

 .ائتقين بفقأيـ ه ؟سػقانقأيـ أب :ما قال، «خذي مـ مالف ما يؽػقؽ وولدك» :قال

أجاز لفذه الؿرأة زوجة  ،غائب قوه ملسو هيلع هللا ىلص حؽؿ طؾقف رسقل اهلل ،حتك يسؿع هذا الؽالم

 .ففذا حؽؿ طىل الغائب ،مل يرَض  قأبل سػقان أن تلخذ مـ مالف ول

  :ويف الؿذاهب مذهب أمحد والشافعل ومالؽ وغقرهؿ مـ طؾؿاء إمة

 .الغائب طىل الؼضاء يجقز الؿعامالت ويف العباد حؼقق يف –أكف يف الحؼقق 

سـاده إىل نوروى ب" باب الؼضاء طىل الغائب" :قال :ففـا أكا أسقق ما قالف البخاري

ن أبا سػقان رجٌؾ شحقح فلحتاج أن إ :ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل قالت هـداً  أن :طروة طـ طائشة 

 .«خذي ما يؽػقؽ وولدك بالؿعروف» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  .آخذ مـ مالف

 .ففذا اإلمام البخاري يرى جقاز الحؽؿ طىل الغائب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاريخ بغداد (8/374). 
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 :أي ،)ققلف طىل الغائب(": (171)حة صػ [13الجزء ]يف  الػتح قال الحافظ يف

سرقة مثالً قامت البقـة طىل غائب ب قيف حؼقق أدمققـ دون حؼقق اهلل بآتػاق حتك ل

 .حؽؿ بالؿال دون الؼطع

 الحؽؿ طىل الغائب. طبقد ومجاطةقأجاز مالؽ والؾقث والشافعل وأب :قال ابـ بطال

باب جامع الؼضاء يف " :(931)صػحة  [2]الجزء  الؽايف وقال ابـ طبد البر يف

يؼضك طىل الغائب يف الحؼقق كؾفا والؿعامالت والؿدايـات وسائر الحؼقق : الدطقى

فنن  :فنكف ٓ يحؽؿ طؾقف فقف إٓ أن تطقل غقبتف ويضر ذلؽ بخصؿف :إٓ العؼار وحده

 .هذا تحصقؾ مذهب مالؽ ،حؽؿ طؾقف فقف :كان كذلؽ

وكذلؽ يجقز الؼضاء ، اء طىل الغائب أجقزوإذا جاز الؼضاء طىل الؿقت كان الؼض

طىل الغائب يف مذهب اإلمام أمحد.
(1)

 

ورجح الجقاز واحتج بحديث طائشة  ،الخالف يف ذلؽ الؿغـلوحؽك صاحب 

 .وألزم أبا حـقػة بالتـاقض ،يف قصة هـد

ومع  ،وٓ يعرف شروط اإلفتاء ،وٓ يعرف قدر العؾؿ ،طدكان ٓ يعرف قدر العؾؿاء

ويجعؾفؿ أجفؾ الـاس. ،اول طىل العؾؿاءذلؽ يتط
(2)

 

ففذا الرسقل الؽريؿ طؾقف الصالة : وهذا كالم ٓ يؼقلف أحد: -حػظف اهلل-وقال 

التثبت يف غقر هذه  أمبد ،التثبت إفال يليت هـا بؿبد ،والسالم ُيسلل يف كثقر مـ الؿـاسبات

أدركت أبل شقخًا كبقرا  إن فريضة اهلل يف الحج :تسلل امرأة ،الؿقاصـ ولؽؾ مؼام مؼال

 ؟أفلحج طـف

 .كعؿ :قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.41ـ  14/31) الؿغـلاكظر  (1)

(2) ع بغل طدكان طىل طؾؿاء السـة واإليؿاندف (18ـ 16: ص). 
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ٓ يستطقع  فعالً قهؾ ه ،وٓ يعرف أباها ملسو هيلع هللا ىلصالؿرأة الخثعؿقة ٓ يعرففا رسقل اهلل 

أجاهبا يعـل طىل مؼدار ، الحج وٓيثبت طىل الراحؾة أوٓ يثبت وٓ شلء مل يستػصؾفا

 .سمالفا طؾقف الصالة والسالم

هؾ أبقها صحقح يعـل أكف  ؟تعرفقن أباها ؟أةتعرفقن هذه الؿر ؟مـ أكت :ما قال

 .ما قال هذا الؽالم كؾف ؟مريض ٓ يستطقع أن يثبت

وتـفال طؾقف  ،ويلتقف الـاس يف حجة القداع ويف غقرها ،ويلتقف إطرابل يسللف

 .إسئؾة مـ هـا وهـاك

 .أفعُؾ قدمُت وأخرُت  .وشلن قضايا الؿـاسؽ

مـ هذا وهؾ صحقح قدمت وأخرت  ؟تويجقب ٓ حرج ٓ حرج ٓ يؼقل مـ أك

  ؟…وهؾ وهؾ وهؾ 

شروط مل تخطر وففذا الؽالم الذي يؼقلف طدكان كالم ٓ يؼقلف أهؾ العؾؿ وشرط أ

 .إىل يقمـا هذا ما يشترصقن مثؾ هذه الشروط ملسو هيلع هللا ىلصوالعؾؿاء مـ طفد الرسقل  ،ببال العؾؿاء

رض ومغاربـفا يسللفؿ الـاس مـ مشارق إ ،يسللفؿ إطراب ،الصحابة ُيسللقن

وقد يؽقن  ،وقد يؽقن السائؾ مغالطاً  ،فقجقبقن السائؾ ويحؾقن مشؽؾتف ،يف أيام الحج

وهذا ٓ يفؿفؿ وإكؿا يجقبقن طىل هذا السمال  ،وقد يػترض أشقاء غقر مقجقدة ،يؽذب

شروط ما أكـزل اهلل بـفا مـ وففذه أسئؾة أ، ويحؾقن لؾسائؾ فقؿا يظفر لفؿ مـ إشؽال

 سؾطان... 

صرح طدكان هذه  ،ولؿا رأى إجابات الشقخ ابـ طثقؿقـ طىل أسئؾة سللف السائؾ

  .التفاويؾ يف صقر وأشؽال مـ هذه الصقر يعـل اشترط يف بعض أجزاء كتابف السبقؾ

وقػ طىل أخطاء يف ويشترط بعضفؿ فقؿـ يسؿع مـ شخٍص خطًل أ" :قال السائؾ

مـ خالػ  :وقال ،قـ هذه إخطاءيـصح قبؾ أن يحؽؿ وقبؾ أن يبوكتاب أن يستػصؾ أ
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 ."هذا فؼد اتصػ بصػة مـ صػات الؿـافؼقـ 

 :أقْل
فشروصف هـا يف التثبت والؽالم الذي يؼقلف حقل إجابة الؿشايخ تدكدن حقل هذا 

 إصؾ الػاسد وغقره مـ أصقلف الػاسدة 

  .هذا غؾط ،ٓ هذا غؾط: أجاب الشقخ ابـ طثقؿقـ طىل هذا السائؾ بؼقلف

 .وٓ شؽ أن هذا غؾط :أققل

 .﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿، ما تثبتـقا :فؼقلـف

  .هذا استدٓل بأية يف غقر مقضعفا

واشتراصف أن يؽقن السائؾ معؾقمًا لدى العؾؿاء ويؼقل إكف مجفقل ويسللفؿ طىل 

والعؾؿاء ٓ يزالقن يف كؾ زمان ، وقد تؼدم الؽالم فقف ،الفاتػ كؾ هذا كالٌم باصؾ

 .إسئؾة مؿـ ٓ يعرفقن فقجقبقن طىل أسئؾتفؿومؽان تلتقفؿ 

تـفال  ،وكؿ مـ إسئؾة تـفال طىل الشقخ ابـ باز وطىل أطضاء هقئة اإلفتاء كؾ يقم

والشقخ إلباين تـفال طؾقف ، مئات إسئؾة مـ رجال وكساٍء مـ الجزيرة ومـ غقرها

  .اهلل كػسًا إٓ وسعفاإسئؾة مـ أكاس ٓ يعرففؿ فقجقب طىل مؼدار السمال وٓ يؽّؾػ 

ىئىئىئیی ﴿صبؼـا هذا الشرط فؿمّداه تؽؾقػ اهلل الـاس فقق صاقتفؿ  قول

ولضاطت مصالح الـاس إذا كان كؾ سائؾ يسلل وكليت  ،[176]البقرة: ﴾ییجئ

وكؿ تتعؼد مشاكؾفؿ  ،فؽؿ يؾحؼ الـاس مـ الحرج ،بلكاس يزكقكف وأكاس يعّرفقكف لـا

 . إسئؾة ويدخؾ الـاس يف متاهات ٓ أول لفا وٓ آخروٓ تليت اإلجابة طىل ،فال تـحؾ

وطىل كؾ حال فؿؼتضك هذه الشروط التل يشترصفا طدكان أن فتاوى العؾؿاء التل 

ٓ تتقفر فقفا هذه الشروط التل يؼقلفا مـ التثبت ومـ كػل الجفالة طـ السائؾقـ طىل 
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قجد فقفا هذه الشروط.ٕهنا تجاوب وإجابات ٓ ت :ققلف تبطؾ أكثر فتاوى العؾؿاء

(1)
 

كان القاجب طؾقؽ يا طبد الحؿقد أن تتراجع طـ الؿسائؾ التل استدركت  -2

فالرجقع إىل  ،طؾقؽ وٓ تؿتطل هذا الطريؼ القخقؿ الذي طرف بف أهؾ إهقاء والبدع

 خقر مـ الّتؿادي يف الباصؾ. حؼال

 : السد علُّٔ .ىصحِّح ّال دمسِّح :مْاؾكتُ ألٍل البدع يف قاعدتَه :خامطا
مدحف  :طـ طظ حسـ الحؾبل فؼال -أصؾحف اهلل-سئؾ طبد الحؿقد مخؾقف 

 .وزّكاه الشقخ كاصر 

 وكالم الشقخ ربقع والؿشايخ فقف. :فؼال لف السائؾ

 ،كان طؾؿاء الحديث قديؿا يختؾػقن يف الراوي ،واهلل كّؾ يمخذ مـ ققلف ويردّ  :قال

 فبعضفؿ يصّحح حديثف وبعضفؿ يضعػف.

، كحـ لؿا قؾـا لفؿ ذلؽ قالقا أكؿا العبرة بالدلقؾ والعبرة بالحّجة :ؼال لف السائؾف

  .وأكت يؾزمؽ اتباع الحجة وٓ يجقز لؽ مخالػة الحّجة إذا ضفرت لؽ

لؽـ أن يؼال ٓ يسؿع  ،ٓ يـؽر اإلكسان وجقد الخطل ،الؼضّقة وجقد الخطل :فؼال

أن هؿ صاروا  ،واقع هـاقاإلشؽال ه،صار مبتدطاوأكف لقس مـ أهؾ العؾؿ أوأ، لف

شلء مـ وأ، يبدطقهنؿويلتقن ببعض إخطاء الذي وقع فقفا أهؾ العؾؿ ثؿ يـزلقهنؿ أ

هذا.
(2)

 

بلهنؿ يف الجؿؾة مـ  :يؼقل ـ أصؾحف اهلل ـ طـ محؿد حسان والحقيـل والعدويو

أهؾ السـة مع إقراركا بلن لفؿ أخطاء.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دفع بغل طدكان طىل طؾؿاء السـة واإليؿان (15ـ  12: )ص. 

 مـ مؼطع صقيت. (2)

 ، وأكا كـت معف.زيدان السائؾ لف هقأبقبؽر (3)
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 ،سد مػسد مخالػ لؿا كان طؾقف سؾػ هذه إمةوهذه مقافؼة مـف ٕصؾ فا :قلت 

ح" الذي قال بف اإلخقان الؿسؾؿقن "كصحح وٓ كجرِّ
(1)

قال بف ودطا إلقف طدكان و 

طرطقر
(2)

بالء التجريح...أم لقاء "وأ ،الذي قال بف الؿلربل "كصحح وٓ هندم"وأ ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؿر وقد تست، كستؿر لقال وهنارا، وبدأت مرحؾة الػفؿ يف جؾسات يف بقتل": قال طباس السقسل (1)

سبؼ أن ذكرت  وأكرر ما، وقد يزيد العدد يف الجؾسة إىل مخسة وطشريـ، أحقاكا طىل مـتصػ الؾقؾ

ولؽـفا فؼط لؾتصحقح ، أن هذه الجؾسات وما يدور فقفا بعقدة كؾ البعد طـ الطعـ والتجريح

 . (26)اإلخقان الؿسؾؿقن مخسقن طاما مـ الجفاد مـ الؿذبحة إىل ساحة الدطقة "والتقضقح

بؿؽة الؿؽرمة ووجدت البقت مؿتؾئا  يف بقتف أذكر قبؾ ثؿان سـقات زرت أحد الؿشايخ  (2)

فؽان مـ ، -وأكا واهلل ما أطرفف-، بالحضقر فاستلذكت وجؾست وكان أحدهؿ يؾؼل كؾؿة تقجقفقة

.، .....لقٓ السالح الذي كان يف أفغاكستان لػعؾ إمريؽان كذا وكذا"ضؿـ كالمف ققلف 

ياشقخ بارك اهلل فقؽ أكت ذكرت مـ ضؿـ كالمؽ السابؼ  :يف الؽالم فلذن يل فؼؾت لففاستلذكتف 

خطل طؼدي كؿا بقب طىل ذلؽ قوكحـ الشلء الذي تعّؾؿـاه أّن هذا محرم وه "...لقٓ السالح"

ما جاء يف : باب: فؼال التقحقدشقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب بابا يف كتابف 

ثؿ تطّرق إىل ، فلطرض طـل ومل يؽؾؿـل بؽؾؿة، ن تؼقل لقٓ اهلل ثؿ إسؾحة)لق(.....وإوىل أـال

كصحح وٓ : )ط ويخربط بؼقاطده الباصؾةالسـة ٕهؾ البدع فبدأ يخؾط ويخبالؽالم يف معامؾة أهؾ 

، طىل غقر ففؿ السؾػ الصالح واإلكصاف والقسطقة ٓ هندم والعدل والؾقـوكجّرح وكبـل 

مرة أخرى فلذن يل فؼؾت لف يا شقخ الشلء الذي قرأكاه يف كتب السؾػ فاستلذكف يف الؽالم 

 .يف معامؾة أهؾ السـة تجاه أهؾ البدع خالف ما تؼقل وبقـت لف ذلؽ وتعّؾؿـاه مـ الؿشايخ

ٕكـل مل أدركف ولؽـ الحؿد هلل كستػقد ، فؼؾت لف ٓ، فؼال يل هؾ أكت درست طىل الشقخ إلباين

ٕكـل مل أدركف ولؽـ الحؿد ، ٓ :هؾ أكت درست طىل الشقخ ابـ باز فؼؾت لف: ثؿ قال يل، مـ تراثف

كاذب يف ذلؽ كؿا بقـف العالمة ربقع قفلومهـل أكف تتّؾؿذ طؾقفؿا وه، هلل كستػقد مـ كتبف وأشرصتف

أكت تعرف مع : فاكتفرين أحد أتباطف بؼقلف ،(66/67ص) دفع بغل طدكانبـ هادي الؿدخظ يف ا

، لقس شرصا يف ذلؽ وإكؿا أكّؾؿف طـ مسائؾ أرى أكف جاكب الصقاب فقفا :فؼؾت لف، مـ تتؽّؾؿ

فلذن الؿمذن لصالة الؿغرب ، وأكا يقمفا ٓ أطرف طـف شقئا .هذا الشقخ طدكان طرطقر :فؼال يل

، فعرفت أكف دجال مـ الدجاجؾة، فاتصؾت وسللت طـ حالف، فخرجـا لـصظ يف الؿسجد ثؿ كرجع

قرالذيـ كاكقا معـا يف الؿجؾس حالف والحؿد هلل قبؾقا ذلؽ ومشقت يف لبعض الحض فبقـت

 وجفتل.
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ـ إخطاء دون التحذير م) :أصؾ الؿؿقّعة العاموأ ،الذي قال بف طظ الحؾبل "التصحقح

 التعرض لألشخاص(!!. 

ـِ إْن كـتُؿ تعؾُؿقن]ومؿا قالف الحؾبل يف مؼال لف بعـقان   فليُّ الػريَؼقـ أحؼُّ بإم

ّٓ بف" :[لقاء التصحقح!؟ بالء التجريح... أم إنَّ الدطقَة إىل  :ووالؾـِف الذي ٓ ُيحَؾُػ إ

طقِة السؾػقَّة ودطاتِفا وشققِخ  ائتالِف أبـاءِ  ُح الدَّ  ،فا طىل ققِل َمـ يصبُِر وُيـاِصُح وُيصحِّ

ح طقة إىل اجتؿاِطفؿ طىل ققِل َمـ ُيجرِّ ٍة: مِـ الدَّ ٍة ومرَّ ط ،أْوَلك بللِػ مرَّ  ،وُيضؾِّؾ ،وُيسؼِّ

 ."وَيطَعـ

يف  (147ص)الطبعة الثاكقة  مـفج السؾػ الصالحوقال يف أحد حقاشل كتابف 

ـْ  صعـاً  يؽقن قد – هذه والحالة –فالطعـ هبؿ " :أثـاء دفاطف طـ مجعقة إحقاء التراث  بَؿ

اهؿ أهؿوب زكَّ  ."والتبديع!! يف البدع :لؽـ البحث ،كعؿ يخطئ الجؿقع ،قَّ

ففذا يبقـ لؽ أخل الؼارئ الؿـصػ أكف طىل صؾة بالؼقم ويستدل بؿا يؾؼقكف مـ 

 الشبف الشقطاكقة وإسالقب الؿاكرة وصرقفؿ الؿؾتقية يف حرهبؿ ٕهؾ السـة

 واستفداففؿ وتشغقبفؿ ٕصقلفا.

كحـ مجؿقطة مـ الطالب وكريد أن كتعؾؿ  :ما كصف سئؾ الشقخ ابـ طثقؿقـ 

 ،وتابعفؿ طؾقف طؾؿاء السـة والفدى ،ديـ اهلل الحؼ الذي كان طؾقف رسقل اهلل وأصحابف

 ،وقد تؾتبس طؾقـا بعض إمقر خاصة التل يطرح بعض الؿـتسبقـ لؾعؾؿ الؿعاصريـ

 : ما يتعؾؼ بإصقل والؼقاطد مثؾ الؼقاطد أتقةوخاصة 

 ."كصحح وٓ كجرح" :ما ققؾ يف أخطاء أهؾ البدع والرواة يؼقل :إوىل

 .بؾ كجرح مـ طاكد الحؼ ،هذا غؾط :فلجاب بؼقلف

 .بارك اهلل فقؽؿ: السائؾ
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.كعؿ :الشقخ

(1)
 

حح وٓ كص" وقال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ هذه الؼاطدة

 ،"إذا حؽؿت حقكؿت" :الثاكقة -طدكان طرطقر :أي– وإن خالػت قاطدتف ،"كجرح

إسؽات السؾػققـ طـ إبراز ما طـدهؿ  قحؽؿت لػظًا فالؿمدي والؿؼصقد واحد وهوأ

 .وإلسؽاهتؿ طـ كؼد أهؾ البدع والضالل ،مـ حؼ وإبطال ما طـد غقرهؿ مـ الباصؾ

ومل كسؿع لف دلقالً  ،ة صقغًة ومؼصداً وطىل كؾ حال فؿفؿا كان قصده ففل باصؾ

وبطالُكفا واضٌح مـ كؼد الؼرآن  ،استدل لفا لققع يف الؿجازفات قول ،طؾقفا إىل أن

ٕهؾ الباصؾ كؼدًا مجردًا لقس فقف إٓ ذلؽ الـؼد  ،الؽريؿ يف آيات كثقرة ويف سقٍر كثقرة

 .والتجريح إلطداء اهلل مـ الؽػار والؿـافؼقـ وغقرهؿ

وكتب الجرح والتعديؾ وخاصًة الؽتب  ،وكؼد السؾػ الصالح ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقل وكؼد ال

فنن كؾ ترمجٍة وردت يف كتب الجرح الخاص تردُّ هذه الؼاطدة  ،التل خصصت لؾجرح

 .الػاسدة وتبطؾفا

 الضعػاء ومـ تؾؽؿ الؽتب التل خصصت لؾطعـ يف الؿجروحقـ كتاب

 وكتاب ،لؾعؼقظ الضعػاء كتابو ،لؾـسائل الضعػاء والؿتروكقـ وكتاب ،لؾبخاري

الؿجروحقـ و ٓبـ حبانالضعػاء والؿتروكقـ كتب الجرح وكذلؽ  ،لؾدارقطـل

 .والتعديؾ الؿشتركة مؾقئة بالـؼد الؿجرد الذي لقس فقف إٓ الجرح فؼط

 .ُٕكاس مؽتػقًا بذكر العقب فؼط ملسو هيلع هللا ىلصويؽػقـا مـ ذلؽ كؼد الـبل 

.«كتبئس خطقب الؼقم أ» :كؼقلف لؾخطقب
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دفع بغل طدكان (35: )ص. 

  (.874)مسؾؿ  أخرجف (2)
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 .«ابـ العشقرةوأ ،العشقرةقبئس أخ» :ملسو هيلع هللا ىلصوكؼقلف 

(1)
 

ٓ والجفؿ فضراٌب لؾـساء أقوأما أب ،أما معاوية فصعؾقك ٓ مال لف» :ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف

.«يضع طصاه طـ طاتؼف
(2)

 

.«إكام هذا مـ إخقان الؽفان»: لؿـ أراد إسؼاط دية الجـقـ ملسو هيلع هللا ىلص وكؼقلف
(3)

 

وإسؼاط مـفج الـؼد  ،ؼقاطده الػاسدةفؿاذا يؼال لؿـ يريد إسؼاط مـفج الـؼد ب

.إسؼاٌط ٕصؾ طظقؿ ٓ يؼقم اإلسالم إٓ بف
(4)

 

أجقب بلن هذه قاطدة باصؾة " كصحح وٓ كجرح" :ققل الؼائؾ :-حػظف اهلل-وقال 

وقد ألػ العؾؿاء كتبًا يف  ،تخالػ كصقص الؽتاب والسـة ومـفج السؾػ الصالح

ًا ويف الـقطقـ تجريح إلقف بالؽذب والبدع الجرح فؼط وكتبًا يف الجرح والتعديؾ مع

وإخطاء.
(5)

 

 كصّحح وٓ كجرح" : :ما كصف –اهلل حػظف–وُسئؾ شقخـا زيد بـ هادي الؿدخظ 

 .؟فؿا ققل سؿاحتؽؿ يف هذه الؼاطدة"

هذه الؼاطدة لقست مـ ققاطد أهؾ العؾؿ لقست مـ ققاطد العؾؿاء  :فلجاب بؼقلف

التصحقح لؿـ  :ؾؿفؿ وإكؿا ققاطد العؾؿاء سابؼًا وٓحؼاً الرباكققـ الذيـ يعتّدون بع

وطىل هذا مشك أهؾ السـة  ،يستحؼ التصحقح والتجريح لؿـ يستحؼ التجريح

كتب الجرح والتعديؾ طـ  وما ،والجؿاطة السؾػ الصالح وأتباطفؿ إىل يقم الديـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (6432)أخرجف البخاري  (1)

  (1484أخرجف مسؾؿ ) ((2)

 (.1681)ومسؾؿ  (5758)البخاري  أخرجف (3)

(4) دفع بغل طدكان (46ـ  45: )ص 

 .(21: )ص (5)
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يؽقن مؾبّسًا  وإما أن صاحبفا إما أن يؽقن جاهالً  ،وهذه مـ الؿغالطة ،إذهان ببعقد

ومضؾالً لؾـاس فحسبف اهلل.
(1)

 

ومـ الؿعؾقم أنَّ مـ أهؾ العؾؿ مـ إذا أخطل خطل طـ اجتفاد سائغ فال يجقز أن 

بؾ لف أجر آجتفاد إذا أّدى ما بقسعف مـ تحّري الحؼ  ،يطعـ فقف فضال أن يبدع

 ثؿ مل يتبّقـ لف خطمه فقصّر طؾقف ويجادل طـف بالباصؾ. ، ومقافؼتف

ـْ إذا أخطل خطل ٓ يسقغ فقف آجتفاد وأققؿت طؾقف الحجة ومـ بقـت لف وفؿ َم

ع وٓ كرامة والحؾبل والحقيـل ، الؿحّجة ثؿ طاكد وركب صريؼة أهؾ إهقاء فنكف ُيبدَّ

مـ شايعفؿ مـ أهؾ الػتـ الذيـ تؼصدهؿ هبذه الؼاطدة ومحؿد حسان والعدوي و

طؾقفؿ الحجة وٓ يزالقن يجادلقن ويعاكدون  فؼد أققؿت، الباصؾة بؾسان الحال والؿؼال

 مـ أجؾ الباصؾ ومحاربة أهؾ الحؼ.

البدع ٓ يبدع:  كؾ مـ وقع يف :-حػظف اهلل-قال الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ 

اإلسالم ابـ تقؿقة  فقؼقل شقخ ،أخذكا هبذه الؼاطدة: لبدطـا أكثر أئؿة اإلسالم قٕكا ل

: إما ٕكف  ،ٓ يشعر وقع يف البدطة مـ حقث ،خؾػإكف كثقر مـ أئؿة السؾػ وال

 .ٓجتفادوأ ومراد رسقلف ،ففؿ مـ الـص غقر مراد اهللوأ ،اطتؿد حديثًا ضعقػاً 

طرفـا سالمة  بدطة فنذاووقد يمديف اجتفاده إىل خطل أ ،أن طـدكا أئؿة مجتفدون

ثؿ  ،طـفإذا طرف هذا  ،وتحري الحؼ ،والبعد طـ الفقى ،وسالمة الؿؼصد ،الؿـفج

مـف  وطرفـا ،وطرفـا مـف سقء الؼصد ،وقع يف بدطة ٓ يبدع. لؽـ إذا طرفـا مـف الفقى

بلهنؿ  أشقاء تدل طىل أكف يريد البدطة ففذا يبدع. لفذا تجدهؿ حؽؿقا طىل كثقر مـ الـاس

 مبتدطة. وكثقر مـ الـاس وقعقا يف أخطاء ما سؿقهؿ مبتدطة: ٕهنؿ طرفقا سالمة

 وتحريفؿ لؾحؼ وسالمة الؿـفج الذي يسقرون طؾقف. ،قاياهؿوحسـ ك ،مؼصدهؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(57: )ص (1)
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 الفصل الثاني

 ف ّمتجٔدِ ألٍل البدع ّاألٍْاٛثياٛ عبد احلنٔد خملْ

 :أّال

حذر السؾػ الصالح مـ الثـاء طىل أهؾ البدع ومـ الدفاع طؾقفؿ أشد التحذير 

ا مـ أققالفؿ وأمجعقا طىل ذلؽ كؼؾ اإلمجاع غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ وقد ذكركا بعض

فؾتراجع
(1)

. 

ومل يؾتػت طبد الحؿقد مخؾقف لفذا الؿـفج السؾػل العظقؿ يف معامؾة الؿخالػقـ 

بؾ ولؿـ خالػف وشّقه صقرتف وأصبح طـد مـ كان سببا يف ، بؾ والؿحاربقـ لف ،لؾحؼ

 ضقاطف كلكف مـفج محدث لقس طؾقف أثارة مـ طؾؿ.

قد أداهنؿ العؾؿاء مـذ وأهؾ إهقاء  يزّكل ويربط الشباب بلكاس مشبقهقـ مـ قفف

فؿثال الحقيـل فؼد بّدطف الشقخ مؼبؾ القادطل أكثر مـ ثالث طشرة ، سـقات طديدة

سـة
(2)

والحؾبل حّذر مـف طؾؿاء الؾجـة الدائؿة لإلفتاء وأداكقه باإلرجاء أكثر مـ اثـتل ، 

 لبدع. العقد شريػل وغقرهؿ مـ أهؾ اوالعدوي وطشرة سـة وهؽذا محؿد حسان 

 :يف طظ الحؾبل حقث قال -حػظف اهلل-ويصدق فقؽ ما قالف شقخـا طبقد الجابري 

أكا ذكرت مققػل مـ تزكقات طظ الحؾبل طػا اهلل طـا وطـف وأكف ٓ يقثؼ مـ تزكقاتف بؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(336 - 326و) (88  - 82اكظر )ص (1)

 ؟مـ قال إصؾ إهنؿ سؾػققن يؼقل طـف وطـ أمثالف -حػظف اهلل-كان شقخـا ربقع بـ هادي  (2)

ٕكف أصؾف ما ، واهلل أكا أرى أهنؿ مبتدطة، وتربقة اإلخقان، إصؾ فقفؿ أهنؿ مـ اإلخقان

 سؾػل بارك اهلل فقؽ.قه
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فتزكقاتف حرب طىل أهؾ السـة مـ حقث يشعر  ،ثبت لديـا أكف زّكك ُأكاسا هؿ أطداء لؾسـة

 .رمـ حقث ٓ يشعوأ

 أمر لؽؾ الؿـؽرونو بػعالفؿ ذهب الرجال الؿؼتدى: وصدق الؼائؾ حقـ قال

 .بعضًا لقدفع معقر طـ معقر وبؼقُت يف خؾػ يزكل بعضفؿ مـؽر

ٓ يجقز تعظقؿ الؿبتدطة والثـاء طؾقفؿ  :قال شقخـا صالح الػقزان ـ حػظف اهلل ـ

ويجعؾ  ،بدطتفؿٕن مدحفؿ والثـاء طؾقفؿ يروج  ،كان طـدهؿ شلء مـ الحؼ قول

والسؾػ حذروكا مـ الثؼة  ،الؿبتدطة يف صػقف الؿؼتدى هبؿ مـ رجآت هذه إمة

مـ جؾس إىل " :ويف بعض أققالفؿ يؼقلقن ،بالؿبتدطة ومـ الثـاء طؾقفؿ ومـ مجالستفؿ

فالؿبتدطة يجب التحذير مـفؿ ويجب آبتعاد طـفؿ  ،"مبتدع فؼد أطان طىل هدم السـة

 ،فنن غالب الُضالل ٓ يخؾقن مـ شلء مـ الحؼ ،لء مـ الحؼكان طـدهؿ ش قول

وطـدهؿ أفؽار سقئة فال يجقز الثـاء  ،ولؽـ ما دام طـدهؿ ابتداع وطـدهؿ مخالػات

طؾقفؿ وٓ يجقز مدحفؿ وٓ يجقز التغاضل طـ بدطتفؿ ٕن يف هذا ترويج لؾبدطة 

 ،قكقن قادة لألمة ٓ قدر اهللويؽ، وهبذه الطريؼة يظفر الؿبتدطة ،وهتقيالً مـ أمر السـة

 فالقاجب التحذير مـفؿ...

ٕن الؿضرة التل تحصؾ  ،وإما كقن طـده شلء مـ الحؼ ففذا ٓ يبرر الثـاء طؾقف

أن درء ) :ومعؾقم أن قاطدة الديـ ،بالثـاء طؾقف أكثر مـ الؿصؾحة لؿا طـده مـ الحؼ

مػسدة طـ إمة ترجح  ويف معادة الؿبتدع درء ،(الؿػاسد مؼدم طىل جؾب الؿصالح

مل ُيضؾؾ أحد ومل  إأخذكا هبذا الؿبد قول ،طىل ما طـده مـ الؿصؾحة الؿزطقمة إن كاكت

ع أحد ٕكف ما مـ مبتدع إٓ وطـده شلء مـ الحؼ وطـده شلء مـ آلتزام الؿبتدع  ،ُيبدَّ

يف  ومبتدع يف بعض إمقر أقوإكؿا ه ،وٓ مخالػًا لؾشريعة كؾفا ،لقس كافرًا محضاً 

وخصقصًا إذا كان آبتداع يف العؼقدة ويف الؿـفج فنن إمر خطقر ٕن  ،غالب إمقر
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 ،هذا يصبح قدوة ومـ حقـئٍذ تـتشر البدع يف إمة ويـشط الؿبتدطة يف ترويج بدطفؿ

بف طىل الـاس بؿا طـدهؿ مـ الحؼ هذا أحد أمريـ  : ففذا الذي يؿدح الؿبتدطة ويشَّ

 بلمر البدطة وجاهؾ بلمر السؾػ ومققػفؿ مـ الؿبتدطة جاهؾ  ،إما أكف جاهؾ

 .وهذا الجاهؾ ٓ يجقز أن يتؽؾؿ وٓ يجقز لؾؿسؾؿقـ أن يستؿعقا لف

 يعرف خطر البدطة ويعرف خطر الؿبتدطة ولؽـف مغرض يريد أن  :وإما أكف مغرض

فعىل كؾ حال هذا أمر خطقر وهذا أمر ٓ يجقز وٓ يجقز التساهؾ  ،يروج لؾبدطة

لبدطة وأهؾفا مفؿا كاكقا.يف ا
(1)

 

 :ثاىٔا
مـ مدح أهؾ البدع وأثـك طؾقفؿ فتلّثر الـاس هبؿ فقؽقن بعؿؾف الؿشقـ هذا غاشا 

ومـ قال بؼقلفؿ وتلّثر بلفؽارهؿ فسقتحّؿؾ وزرهؿ كامال يقم الؼقامة  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٕمة محؿد 

ثة لعّؾفا وكذكر حاد ،ساٍع يف إرض بالػساد مؿقت السـة محقل البدطة بػعؾف هذا قوه

أن تؽقن طبرة لؿـ لّؿع أهؾ البدع وأثـك طؾقفؿ كالحقيـل والحؾبل والعدوى ومـ حذا 

ومتابعة الـاس لفؿ يف بدطفؿ مـ  ،فنكف بتؾؿقعف لفؿ يؽقن سببًا لالغترار هبؿ ،حذوهؿ

 التؽػقر والتؿقّع والتخريب لألصقل السؾػقة وغقرها مـ العظائؿ الؿـؽرة الؿزرية.

إشعرية الضالة يف أكثر بالد الؿسؾؿقـ كان سببفا ما ذكركاه مـ فاكتشار طؼقدة 

ومـف ثـاء الدارقطـل طىل الباقالين فؽان مـ جّراء هذا الثـاء ، الثـاء والؿدح ٕهؾ إهقاء

قد ذكر و ،ذّر الفروي فلخذ العؼقدة إشعرية مـفقالذي لقس يف محّؾف أكف تلّثر بف أب

السقرالذهبل يف
(2)

الحػاظ تذكرةويف
(3)

القلقد الباجل يف ققال أب: هذه الؼصة فؼال، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ضاهرة التبديع والتػسقؼ (74ـ  73: ص) 

(2) (17/558). 

(3) (3/1144). 
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ذر قالؼاضل ابـ الباقالين وقد أخبرين الشقخ أب يف ذكر ،اختصار فرق العؾؿاءكتاب 

قال إين كـت ماشقًا ببغداد مع  ؟مـ أيـ لؽ هذا ،الفروي وكان يؿقؾ إىل مذهبف فسللتف

الحسـ وقّبؾ وجفف قزمف الشقخ أببـ الطقب فالت فؾؼقـا أبا بؽر ،الحافظ الدارقطـل

الذي صـعت بف ما مل أطتؼد أكؽ تصـعف وأكت إمام  مـ هذا ،قؾت لف ،فؾؿا فارقـاه ،وطقـقف

بؽر محؿد بـ قهذا الؼاضل أب ،والذاب طـ الديـ ،هذا إمام الؿسؾؿقـ :وقتؽ؟ فؼال

 تؽّررت إلقف مع أبل.  ذر فؿـ ذلؽ الققتققال أب ،الطقب

فؿـ أيـ  الؿالؽل حدثـل شقخ قال ققؾ ٕبل ذر أكت هرويوقال الحسـ بـ بؼل 

 :وقال قدمت بغداد فذكر كحقًا مؿا تؼدمَ  :تؿذهبت بؿذهب مالؽ ورأي إشعري؟ قال

 أبل الحسـ طـ يورأ -يعـل أبا ذر-واقتديت بؿذهبف وقال الذهبل أخذ الؽالم 

 ،ىل الؿغربومحؾف طـف الؿغاربة إ ،وبّث ذلؽ بؿؽة ،الؼاضل أبل بؽر بـ الطقب

 وبؾ يتؼـقن الػؼف أ ،وقبؾ ذلؽ كاكت طؾؿاء الؿغرب ٓ يدخؾقن يف الؽالم وإكدلس

القلقد بـ  قوطىل ذلؽ إصقظ أب ،وٓ يخقضقن يف الؿعؼقٓت ،العربقة والحديث أ

 ،طؿر بـ طبد البرقوأب ،الداينوطؿرقوأب ،ومؽل الؼقسل ،طؿر الطؾؿـؽلقوأب ،الػرضل

 .والعؾؿاء

اطتبروا بارك اهلل فقؽؿ كقػ كان ثـاء الدارقطـل طىل الباقالين سببًا يف وفاكظروا 

إن يف ذلؽ لذكرى لؿـ كان لف قؾب  ،إشعري يف الحجاز والؿغرب اكتشار الؿذهب

 :صالح الػراءقواكظروا إىل طظؿ فؼف السؾػ. ولـذا قال أب ،شفقد قألؼك السؿع وهوأ

فؼال ذاك يشبف أستاذه يعـل  ،أمر الػتـطـ وكقع شقئًا مـ  ،ذكرت لققسػ بـ اسباط

مل يا أمحؼ؟  ،فؼال ،أما تخاف أن تؽقن هذه غقبف ،لققسػ فؼؾت :فؼال ،الحسـ بـ حقل

فتتبعفؿ  ،أكا أهنل الـاس أن يعؿؾقا بؿا أحدثقا ،وأمفاهتؿ أكا خقر لفمٓء مـ آبائفؿ
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أضّر طؾقفؿ. ومـ أصراهؿ كان ،أوزارهؿ

(1)
  

 :ثالجا

يصػفؿ بلهنؿ أهؾ السـة كالحقيـل  قشخاصا قد طرفقا بالبدطة وهيزكل أويثـل  قه

 ومـ الؿعؾقم أكف ٓ يجقز شرطا إصالق كؾؿة ،والحؾبل ومحؿد حسان وغقرهؿ

إٓ إذا كان صاحبفا كذلؽ قؾبا  طىل داطقة مـ الدطاة أو... "صاحب سـة"وأ "سؾػل"

ستتحؿؾ الّتبعة يف وبف  فلكت تغّرر الـاس، ٕن مـ كان لقس كذلؽ ،وقالبا حؼا وحؼقؼة

الل ۈ ﴿ :قال تعاىل، ذلؽ يقم الؼقامة يف اكحراف مـ أصبح قدوهتؿ همٓء الضُّ

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

 .[11 :]سورة النحل آية

وٓ يحؾ لرجؾ أن يؼقل فالن صاحب سـة حتك يعؾؿ  :قال اإلمام البرهباري 

ف صاحب سـة حتك تجتؿع فقف السـة كؾفا.أكف قد اجتؿعت فقف خصال السـة فال يؼال ل
(2)

 

والتعديؾ مـ أصقل ، التزكقة تعديؾ: -حػظف اهلل-وقال شقخـا طبقد اهلل الجابري 

فنذا جّرح مـ ٓ يستحّؼ الجرح طّرض  ،أماكة طـد الؿعدل أماكة يف طـؼف قهذا الديـ وه

ٓ يستحؼ التعديؾ فنكف وإن طّدل ما  ،يف كؾقفؿا ويف أخرة أ وكػسف لؾخصقمة يف الدكقا أ

طىل أخطاء  قوإن طّدل مققعا كاشرا مجادٓ مجالدا يف حرب السـة وأهؾفا ول، كذلؽ

فالقسطقة مطؾقبة.، بسقطة فعّدلف هذا كؼقل أخطلت وجرت يف تعديؾؽ
(3)

 

 :زابعا
وإلقؽ إدلة طىل ذلؽ مـ كالم طبد الحؿقد مخؾقف مـ الثـاء والدفاع طـ أهؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هتذيب الؽؿال (6/182 ) 

(2) شرح السـة (128: ض) 

(3) صقاكة السؾػل (2)حاشقة رقؿ  (447: )ص. 
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 : إهقاء والبدع

أكا أققل لؽ صراحة أن همٓء الـاس ما : -أصؾحف اهلل-قال طبد الحؿقد مخؾقف 

كتػاهؿ معفؿ ما أحب أن أخقض معفؿ يف مثؾ هذه إشقاء حتك هؿ طـدهؿ إذا قال 

طالؿا
(1)

تالزم شقخا يؼقل لؽ أكت متعصب لػالن وأكت أن تؾتزم شقخا أ ،ققٓ يّتبع 

أس لؽـ لقس العؾؿاء وققلف طىل العقـ والر مـقياأخل الشقخ ربقع ه ،مؼؾد لػالنوأ

 .الصقابقدائؿا ققلف ه

 ؟؟طدم قراءة كتبفوأ ،طدم الّسؿاع لفوأ، هؾ أمجع العؾؿاء طىل الؼقل بتركف

، يا شقخ لؿا تؽؾؿـا هذا الؽالم قالقا لـا هذه قاطدة طظ حسـ :فؼال لف السائؾ

 .اشتراط اإلمجاع

 أكثرية أهؾ العؾؿ. :فؼال لف مخؾقف

هؾ أكثرية أهؾ العؾؿ اشترصقا اإلمجاع يف تبديع : طترض طؾقف السائؾ بؼقلففا

 شخص.

ٓ وأ، وقالقا ٓ تسؿعقا لف، هؾ أكثرية أهؾ العؾؿ تؽؾؿقا فقف :فؼال لف مخؾقف

 ؟؟تؼرؤوا كتبف

 .ففؿتؽ أن ما تؼصد :فؼال لف السائؾ

 .ففؿت أن :فؼال لف مخؾقف

 .كعؿ :قال لف السائؾ

يف الؿسائؾ  ولذلؽ كحـ دائؿا كؼقل سقاء يف الؿسائؾ الػؼفقة أ: فؼال لف مخؾقق

 ،تمخذ هؽذا يعـل قضقة التعديؾ والتجريح تقزن ٓ ويف الؿسائؾ الؿـفجقة أ والعؼدية أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كذا قال (1)
 



        ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف   التنًع اخلمف
148 

 
فال بد مـ أن تقزن.
(1)

 

الشقخ العباد زّكاه. :وقال ٕحد اإلخقة لؿا سللف طـ طظ حسـ الحؾبل قال لف
(2)

 

اإلرجاء قإذا كان طظ حسـ يتفؿ باإلرجاء فؿا أدري ما ه": -أصؾحف اهلل-وقال 

فبعض الـاس يتؽؾؿ يف تالمذة الشقخ إلباين لقققع يف  ،كؿا اهتؿ الشقخ إلباين ،طـدهؿ

الالزم أن الشقخ مرجئ هذا ٓ يؼقل بف قإذا كاكقا تالمذتف مرجئقـ فؿا ه، الشقخ يعـل

يف اإليؿان معتؼد أهؾ السـة  معتؼده -حػظف اهلل تعاىل-أحد مثال طظ حسـ 

."والجؿاطة
(3)

 

 . مدحف وزّكاه الشقخ كاصر :طـ طظ حسـ الحؾبل فؼال -أصؾحف اهلل-وسئؾ 

 وكالم الشقخ ربقع والؿشايخ فقف. :فؼال لف السائؾ

كان طؾؿاء الحديث قديؿا يختؾػقن  ،واهلل كّؾ يمخذ مـ ققلف ويردّ  :فلجابف بؼقلف

 حديثف وبعضفؿ يضعػف.فبعضفؿ يصّحح  ،يف الراوي

، كحـ لؿا قؾـا لفؿ ذلؽ قالقا أكؿا العبرة بالدلقؾ والعبرة بالحّجة :فؼال لف السائؾ

 .وأكت يؾزمؽ اتباع الحجة وٓ يجقز لؽ مخالػة الحّجة إذا ضفرت لؽ

لؽـ أن يؼال ٓ  ،ٓ يـؽر اإلكسان وجقد الخطل ،الؼضّقة وجقد الخطل :فلجابف بؼقلف

أن هؿ  ،واقع هـاقاإلشؽال ه،صار مبتدطاوس مـ أهؾ العؾؿ أأكف لقوأ، يسؿع لف

، يبدطقهنؿوصاروا يلتقن ببعض إخطاء الذي وقع فقفا أهؾ العؾؿ ثؿ يـزلقهنؿ أ

شلء مـ هذا.وأ
(4)

 ها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـ مؼطع صقيت. (1)

 فاتح محقان.إخ قالسائؾ ه (2)

 مـ مؼطع صقيت. (3)

 مـ مؼطع صقيت. (4)
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الذيـ أداكقا طظ حسـ طبد الحؿقد وحّذروا مـف وجّرحقه جرحا مػسرا مبقـا  :قلت 

 ويفؿ مـ إدلة الؿسؿقطة والؿؼروءة والؿرئقة أمعتبرا طؾؿاء أجالء وذلؽ بؿا ثبت لد

بـ اوأمحد الـجؿل وربقع  ،الؾجـة الدائؿة لإلفتاء طؾؿاء: فؿـ أولئؽ إطالم ،خبر الثؼة

زيد بـ هادي وطبقد اهلل الجابري ومحؿد بـ هادي وصالح السحقؿل ومحؿد وهادي 

وسـذكر أسباب  ،قرهؿبازمقل وأمحد بازمقل وطؾؿاء الجزائر وطؾؿاء القؿـ وغقرهؿ وغ

آلتباس  ول هبايـػع هبا ويزأن جرح الجارحقـ لف مـ أهؾ العؾؿ وأققالفؿ فقف لعؾ اهلل 

وتـؽشػ أقـعة الذيـ يغشقن الشباب ويؾعبقن بعؼقلفؿ بنلؼاء الشبفات الؿاكرة وبجؿع 

لعظ الحؾبل ويف الغالب بالؽذبحديثة حتك ال وتزكقات بعض أهؾ العؾؿ الؼديؿة أ
(1)

 

 : اإلطراض طـ الجرح الؿػسر الؿبقـ كؿا يػعؾف بعض أشقاطف مـ أهؾ الػتـو

 :بٔاٌ أضباب جسح اجلازحني مً أٍل العله لعلٕ حطً احلليب

   ثـاؤه طىل رسالة طؿان التل تدطقا إىل وحدة إديان وأخّقة إديان وحرّية إديان

ؼ الديؿؼراصقة وتليقد والتؼريب بقـ الؿذاهب وحرّية الػؽر وتطبق ومساواة إديان

الضالٓت الؿفؾؽة. إىل هذهقمـ يدط
(2)

 

  وصػف لرسالة طؿان بلهنا سّباقة يف شرح رسالة اإلسالم مع ما فقفا مـ الؽػر

 الصراح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(24اكظر )ص: ، كؿا بقـا ذلؽ (1)

ٌف لَِؿؾِقؽِـا َجزاُه اهلُل َخْقًرا": قال طظ الحؾبل مادحا رسالة طؿان بؼقلف (2) ْؽُر ُكؾُّف ُمَقجَّ ، َوَزاَدُه َفْضاًل َفالشُّ

بَّاَقُة فِل َشْرِح ، وِحراَستِف، َوحرصف، َوَحَدبِف، َوَسَفِرهِ ، َوِحقاَصتِفِ ، فِل ِرطاَيتِفِ  اَوبِر   ان السَّ َوما ِرساَلُة َطؿَّ

، الَّتل َأْصَؾَؼفا َحِػَظُف الؾَّف َوَرطاه َقْبَؾ َأْكَثر مِـ طام إِٓ َدلقاًل َقِقًيا، ِة اإِلْسالم الَحؼ القسطّقةِرسالَ 

يـ َوَصػائِفِ : َوُبْرهاًكا َجؾًِقا َطَؾك تِِف بَِفذا الدِّ مِِف َوَبؼائِف: ، َواْطتِزاِزِه بَِجؿالِِف َوَكؼائِف، ِطزَّ َوِحْرِصِف َطىل َتَؼدُّ

 ."َوُوجقَب التِزاِم َأْمِرِه بِالبِرِّ َوالَؿْعُروف، ؿا َيْسَتْدِطل ُلُزوَم صاَطتِِف بِالَحؼِّ الَؿْلُلقفمِ 
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 وهؿ كثقرون ،ثـاؤه طىل مميدي رسالة طؿان مـ روافض وصقفقة وطؾؿاكققـ، 

ء.وشفادتف لفؿ زورًا وهبتاكًا بلهنؿ طؾؿاء ثؼات ووٓة أمـا
(1)

 

  صبعف لخطبتف التل أثـل فقفا طىل رسالة طؿان الؽػرية وكشرها مرتقـ مػتخرًا هبا

وبثـائف طىل الرسالة.
(2)

 

  ما فقفا مـ مع دفاطف الؿستؿقت طـ رسالة طؿان يف طدد مـ كتبف وأشرصتف

مخالػات طؼدية.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها : قال طظ الحؾبّل  (1) يف إُرُدّن  -الشعبقة ودٌد كبقٌر مِـ الجفاِت الرسؿقَِّة ط -طؿان ةرسال: أي-أقرَّ

 ودرجاتِفؿ. بتعّدد مـاصبفؿ-والُقٓة ، -جاهاتِفؿبؽاّفة مراتِبفؿ وات-حتك مِـ الُعؾؿاء -وخارجفا

ثـاء الحؾبل طىل مميدي ": طىل كالمف بؼقلف -حػظف اهلل-وطّؾؼ شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ 

وشفادتف لفؿ زورًا وهبتاكًا بلهنؿ طؾؿاء ، وهؿ كثقرون، رسالة طؿان مـ روافض وصقفقة وطؾؿاكققـ

 ."طؾـفكتَب هذا بؼؾؿف وأ، ثؼات ووٓة أمـاء

ـُ ، رسالة طّؿان َشرٌح ُمقجٌز وطامّ ": قال طظ الحؾبل طـ الرسالة (2) وبِعباراٍت لطقػٍة غقر َطِسَرة: ُتَبقِّ

وِخصاَلف الِعظام: َدَفَع إىل كتابتِفا القاقُع الؿرُّ الذي يعقُشُف اإلسالم والُؿسؾؿقن يف ، شؿائَؾ اإلسالم

 ."ضِؾِّ الؿتغقِّرات العالؿقَّة الؽثقرة

طؿر البطقش بشرح رسالة طؿان يف كتاب سؿاه قالؿدطققد قام أحد أكصار الحؾبل الؽبار وهو

وشرحفا أيضًا يف أكثر مـ ستقـ حؾؼة طبر ]قـاة الصـاطقة !، ]إطاكة الؾفػان بشرح رسالة طؿان[

وقد أشار هذا الدطّل إىل ذلؽ يف مؼال لف مـشقر يف مـتديات الحؾبل وحزبف بعـقان !!، الدولقة[

 رسالة طؿان حجة وبرهان وكؼٌض لُِبفتان[. ]

هـ( 1431حػظف اهلل يف دورة اإلمام طبد العزيز بـ باز العؾؿقة )-سئؾ شقخـا صالح الػقزان  (3)

سائؾ ،أحسـ اهلل إلقؽؿ: ما كصف -(ه17/8/1431بتاريخ ) لؼائف الؿػتقح الؿؼامة بالطائػ

والؿسؾؿ يممـ ، لدياكات اإللفّقة واحدأصؾ ا: وجدت هذه العبارة بنحدى الرسائؾ يؼقل: يؼقل

، وإّن إكؽار رسالة أي واحد مـفؿ خروج طـ اإلسالم، وٓ يػّرق بقـ أحد مـفؿ، بجؿقع الرسؾ

مؿا يمسس إيجاد قاطدة واسعة لاللتؼاء مع الؿممـقـ بالدياكات إخرى طؾـك صعد مشتركة يف 

وهذا بـصف مـ  "ػؽري.تؼــالل الخدمة الؿجتؿع اإلكساين دون مساس بالتؿّقز العؼدي وآس

رسالة طؿان. 

 =، وبجؿقع الؽتب،كعؿ كحـ كممـ بجؿقع الرسؾ ! والعقاذ باهلل–هذا كالٌم ضالٌل : فلجاب بؼقلف
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 وا فقف الدطقة إىل وحدة إديان ىل البقان ووقَّع ط ،مشاركتف يف ممتؿر وصـل أقرُّ

الختامل لف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالـسبة  ! بالـسبة لؾقفقد ملسو هيلع هللا ىلصيؽػرون بعقسك وبؿحؿد :لؽـَّفؿ هؿ ٓ يممـقن بجؿقع الرسؾ =

 ؟!! إكَّفؿ مممـقن: فؽقػ كؼقل!  ن بالؼرآنوٓ يممـق ملسو هيلع هللا ىلص! لؾـصارى يؽػرون بخاتؿ الـبققـ محؿد 

لقسقا مـ ،همٓء لقسقا مممـقـ؟!!  ويؽػرون ببعض الؽتب ؟!! وهؿ يؽػرون ببعض الرسؾ

 ها".كعؿ .يجب إكؽاره!  ففذا َخْؾٌط وتضؾقؾ لؾـَّاس، الؿممـقـ

أصؾ ": هذا الؿؼطع مـ رسالة طؿان -حػظف اهلل-وُطرض طىل شقخـا طبد الؿحسـ العباد 

وإّن إكؽار رسالة ، وٓ يػّرق بقـ أحد مـفؿ، والؿسؾؿ يممـ بجؿقع الرسؾ، دياكات اإللفّقة واحدال

مؿا يمسس إيجاد قاطدة واسعة لاللتؼاء مع الؿممـقـ ، أي واحد مـفؿ خروج طـ اإلسالم

بالدياكات إخرى طىل صعد مشتركة يف خدمة الؿجتؿع اإلكساين دون مساس بالتؿّقز العؼدي 

 ."ــالل الػؽريوآستؼ

يعـل ، أولف حسـ وآخره سلء ،الؽالم إول مجقؾ والؽالم إخقر خبقث": فعّؾؼ طؾقف بؼقلف

كقن الرسؾ دياكتفؿ واحدة وأهنؿ يدطقن إىل التقحقد وأكف يجب اإليؿان بؽؾ واحد مـفؿ وأن مـ 

ؼاء الدياكات بعد وأما هذا الؽالم الذي يؼقل فقف بالت ،كافر بالجؿقع هذا كؾف حؼقكػر بقاحد فف

لقس يف ديـ حؼ إٓ ديـ اإلسالم وٓ يجقز أن يعتؼد بلن هـاك ديـ مقجقد  ملسو هيلع هللا ىلصبعثة كبقـا محؿد 

كؿا قال طؾقف الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصحؼ بؾ الشرائع كؾفا كسخت ببعثتف قأن يعـل يتبعف غقر الؿسؾؿقـ ه

صراينٌّ ثؿ يؿقت وٓ ُيممـ كووالذي َكْػسل بقده ٓ يسؿع بل أحٌد مـ هذه إُّمة هيقديٌّ أ: »والسالم

 .«لكان مقسك حقا ما وسعف إٓ اّتباطقول: »وقال، «بالذي ُأرسؾُت بف إٓ كان مـ أصحاب الـَّار

الشرائع اكتفت  ،وٓ يحؽؿ باإلكجقؾ ملسو هيلع هللا ىلصوطقسك إذا كزل يف آخر الزمان يحؽؿ بشريعة الرسقل 

الؽتاب أهنؿ يعامؾقن معامؾة لؽـ يعـل جاء بؿا يتعؾؼ بلهؾ ، لقس لفا وجقد أن ملسو هيلع هللا ىلصبعد بعثتف 

ن ذلؽ مـ خاصة ٕن لفؿ أصؾ ديـ فنذا أططقا الجزية فنهنؿ يبؼقن تحت وٓية الؿسؾؿقـ ٕ

كؾفا حؼ وأهنا معتبرة  ملسو هيلع هللا ىلصأسباب دخقلفؿ يف اإلسالم أما كقكف يؼال أن الدياكات بعد بعثة الرسقل 

 ."يؽقنومـ أقبح ما  ،وأكف ٓ فرق بقـفا ففذا الؽالم مـ أبطؾ ما يؽقن

باإلفركجل بعد حادثة الرسقم الؿسقئة لؾـبل  (2448)شارك الحؾبل يف ممتؿر طؼد يف إردن طام  (1)

ولؾتعريػ مـ جفة أخرى بالروح الـؼقة الحؼقؼقة : )وقد جاء يف بقان الؿمتؿر الختامل، ملسو هيلع هللا ىلص

وإطالء مبدأ !!، لإلسالم ومبادئف وأخالقف: تؾؽ الروح التل تؼقم طىل الرمحة وإخقة اإلكساكقة

وتشفد بذلؽ الـصقص الؼرآكقة والسقرة الـبقية !!، السالم بقـ إديان والشعقب والؿجتؿعات

التل صدرت  رسالة طؿانالؿطّفرة. إّن الؼقام بنطادة كشر الرسقم الؿسقئة لقذّكر مرة أخرى بلمهقة 

 =رمجتفا إىل الؾغات وتّؿت ت، قبؾ أطقام قؾقؾة برطاية كريؿة مـ جاللة الؿؾؽ طبداهلل الثاين
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  يجقز الطعـ يف الصحابة .بصػة الجبـ والعقاذ باهلل

(1)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطىل أمهقة !، طىل مـفج القسطقة وآطتدال الذي يؿثؾ روح اإلسالم: إذ تمّكد الرسالة!!، العالؿقة =

وطىل كبذ التطرف والتعصب الديـل بلي صقرة ومـ أي !!، آكػتاح والحقار بقـ إمؿ والشعقب

واحترام معتؼداتف !، !واستقعاب أخر!!، إىل التسامح والتعايش السؾؿلقوتدط!، جفة صدر

مـظؿة الؿمتؿر اإلسالمل وجامعة الدول العربقة ورابطة العامل اإلسالمل ق. إكـا كدط!!! إساسقة

والبرلؿاكات والحؽقمات العربقة واإلسالمقة إىل السعل ٓستصدار قرار مـ الفقئات الدولقة 

: وذلؽ حرًصا طىل !!!ديانواإلقؾقؿقة يؿـع الؿمسسات اإلطالمقة والسقاسقة مـ اإلساءة إىل إ

واحترام التعدديات الديـقة !، السؾؿ وإمـ وآستؼرار العالؿل والذي يشؽؾ الحقار الؿـػتح

اكظر مؼال بعـقان ]بقان الؿؾتؼك القصـل إردين  !!(والعرققة والثؼافقة أحد أبرز أطؿدتف الحؼقؼقة

 .وح القؿقـقة يف الؿجتؿعات[لردع الػئة الؿتطرفة التل تـشر الرقيدط ملسو هيلع هللا ىلص لـصرة الرسقل

 -فضقؾة الشقخ طظ الحؾبل-وكان مـ ضؿـفؿ ، وقد ُذكر فقف أسؿاء الؿققعقـ طىل هذا البقان

 .!!كؿا جاء حرفقًا يف البقان

 .أحد تالمقذ الحؾبل ُيجقز وصػ الصحابة بالجبـ وشقخف الحؾبل يقافؼف طىل ذلؽ بؾ ويثـل طؾقف (1)

ا طىل رد   –وغقره مـ السؾػ–الجبـ هذا ماورد طـ ابـ طباس  :الػشؾ]فؼال يف مؼال طـقكف بـ

والجؿع َأفشال. ابـ ، الرجؾ الضعقػ الجبان: )الَػِشؾ: لسان العربيف [ اطتراض الشقخ ربقع

الػزُع والُجبْـ : َكِسَؾ وضُعػ وتراَخك وَجُبـ.... الَػَشؾ: َفِشؾقفف، َفِشؾ الرجؾ َفَشالً : سقده

ْعػ...ويف التـ َأي َتْجُبـقا : وٓ تـازطقا فَتْػَشؾقا وتذهب ريحُؽؿ: قال الزجاج: زيؾ العزيزوالضَّ

 .....(.طـ طدّوكؿ إِذا اختؾػتؿ

ثؿ ، حتك إذا جبـتؿ وضعػتؿ ﴾ڌڌڎ: ﴿يعـل بؼقلف جؾ ثـاؤه": قال اإلمام الطبري

ـاده وروى باس، فؽان فشال حقـ تـازطقا بقـفؿ(، ملسو هيلع هللا ىلص)فلتقا محؿدا : روى بنسـاده طـ ابـ طباس

)جبـتؿ طـ : يؼقل، )حتك إذا فشؾتؿ(: وبنسـاده طـ الربقع، الجبـ(: )الػشؾ: طـ ابـ طباس

 .حتك إذا فشؾتؿ( )أي تخاذلتؿ(: )وبنسـاده طـ ابـ اسحاق، طدوكؿ(

معـاه : إن جبـتؿ وققؾ: أي ،﴾ڌڌڎ: ﴿ويف تػسقر الحسقـ بـ مسعقد البغقي يؼقل

 .فؾؿا فشؾتؿ

 .(الػشؾ الجبـ.....: قال ابـ طباس: وقال ابـ جريج: )تػسقرقال الحافظ ابـ كثقر يف ال

لؿجرد أن أحدا مؿـ تؾبس  ملسو هيلع هللا ىلصخؾصـا إىل أن الؼقل بذلؽ ٓ يعد صعـا يف صحابة رسقل اهلل 

 ! كان مبتدطا قال بف مقافؼا أئؿة أهؾ السـةوببدطة أ

طىل -أبا الحارث-جزاك اهلل خقرًا : بؼقلف وقد طّؾؼ طظ حسـ الحؾبل طىل كالم تؾؿقذه الساقط

 =  ...ما أضفرتف مـ طؾٍؿ حؼ  
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 ..-أراحؽ اهلل مـ كؾ ما يعّؽر صػَقك-! طـاء الرد: وٓ أققل-فؼد أرحتـل مـ الرد  =

 -مـ كبار إخقاين أهؾ العؾؿ الذيـ أحبفؿ وأقّدرهؿ-استجابة لبعض مـ كصحـل  -مـل-ويف هذا 

 ! وخؾّقه مـ العؾؿ الؿحّرر، واجتراره، : لتؽراره-إخقر-بنمهال كالم الشقخ ربقع 

-مـ ذلؽ-فـحـ باكتظار ما طـده  :إشؽالوبؼقٌة مـ شبفة أ-غقرهؿومِـ إخقاكـا أ -فَؿـ كان طـده 

أن يعقــل قففذا سبقٌؾ أرج :أما مجاهبة سقء الظـ بؿثؾف..والسب بصـقه..واإلصرار بشؽؾف...، 

 واهلل الفادي.اهـ..اهلل طىل اجتـابف

وإن أية وإن كان يف : أي، ﴾پپ: ﴿يف ققلف تعاىل جر قال الحافظ ابـ ح قلت:

 :أي، ﴾پپ: ﴿ققلف: قال ابـ إسحاق، ضاهرها غض مـفؿ لؽـ يف آخرها غاية الشرف لفؿ

ٕن ذلؽ كان مـ وسقسة الشقطان مـ غقر وهـ  :الدافع طـفؿا ما مهقا بف مـ الػشؾ

 .(7/357).مـفؿ

مجرد قوإكؿا الذي حصؾ ه -فشؾ  -يحصؾ مـفؿ وهبذا يتبـ أن الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ مل 

 .هؿ ٓغقر ولؼد وفؼفؿ اهلل طزوجؾ ٓجتـابف فلصبحت لفؿ مـؼبة وشرف

لقس البخؾ وٓ الجبـ مـ صػات إكبقاء وٓ :  (8/576)آستذكارقال ابـ طبد البر يف 

 .الجؾة مـ الػضالء

وأما مـ سبفؿ سبًا ٓ يؼدح يف "  (586:)الصارم الؿسؾقلوقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

، ذلؽقطدم الزهد وكحوقؾة العؾؿ أوالجبـ أوطدالتفؿ وٓ يف ديـفؿ مثؾ وصػ بعضفؿ بالبخؾ أ

وطىل هذا يحؿؾ كالم مـ ، وٓ كحؽؿ بؽػره بؿجرد ذلؽ، لتعزير الذي يستحؼ التلديب واقففذا ه

 ."مل يؽػرهؿ مـ أهؾ العؾؿ

اهلل وبل وتؾؿقذه فنهنؿا يستحؼان التلديب والتعزيروكالم شقخ اإلسالم يـطبؼ طىل الحؾ

 .الؿستعان

 وقد يرُد وصٌػ لؾصحابِة يف آيٍة أ: وقد سئؾ شقخـا طبد الؿحسـ العباد ـ حػظف اهلل ـ ما كصف

مثال  ؟! أثر ضاهرُه أن فقف كقُع طقٍب ٕحدهؿ ففؾ يشرُع لؿـ بعدهؿ أن يصػفؿ بذلؽ وحديٍث أ

وصُػ ﴾،  ڌڌڎڎڈڈ: ﴿ٓل طؾقفاواإلستد(، الػشؾ)ذلؽ كؾؿة 

 ! الصحابة بذلؽ واستـادهؿ طىل أية

ٓ يريد بف وفقحػظ اإلكسان لساكف مـ أي شلء يضقػف إلقفؿ مؿا يريد بف العقب أ: فلجاب بؼقلف

 .فقبتعد طـ ذلؽ، العقب ولؽـ يػفؿ مـف العقب

، أن معـك هذا كذا ويػسر، أما إذا ذكر ما حصؾ مـفؿ كؿا جاء يف الؼران يعـل حصؾ كذا وكذا

يػفؿ مـف اإلستـؼاص مـفؿ ففذا ووإكؿا كقكف يذكر شلء يعـل فقف استـؼاص لفؿ أ، ففذا ٓ بلس بف

 .شرح صحقح البخاري يف درسف .ٓ يسقغ
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  بلهنؿ جبؾقا طىل الجبـ والػشؾ. ملسو هيلع هللا ىلصوصػف لبعض أصحاب الـبل

(1)
 

 إىل التؼريب بقـ الطقائػ والػرق.قإشادتف بؽتاب يدط
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-كقػ يجقُز ذلؽ طىل الؿممـقـ : إْن ققؾ :-قد ُيطَرُح –كقُع إشؽاٍل  -ها هـا–وثّؿَة : قال الحؾبل (1)

 ! ؟-مع قّقة ديـفؿ

 : ٓ يؿتـعُ : فالجقاُب 

ـْ قُرب طفُده باإلسالم  - َر ققُل الؿـافؼقـ فقفؿ: لؿ  .أن ُيمثِّ

ًٓ طىل الُجبـ والػشؾوأ  - َر ققُلفؿ فقفؿ: يؽقُن بعُضفؿ مجبق  .فُقمثِّ

 فقـظرون إلقفؿ بعقـ اإلجالل: يؽقُن بعُض الؿسؾؿقـ مـ أقارب رؤساِء الؿـافؼقـوأ -

 .والتَّعظقؿ

 " ...ُيمثِّر ققُل الؿـافؼقـ فقفؿ فؾفذه إسباِب 

يف كالم الحسـ بـ محؿد الؼؿل : أققل": -حػظف اهلل-قال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ

حقث رمقا بعضفؿ بلكف  ملسو هيلع هللا ىلصالشقعل الـقسابقري وابـ طادل إشعري صعـ يف أصحاب رسقل اهلل 

بؾ ، الضعػ والسخػبؾ يف كالم الـقسابقي رمل لبعض الصحابة ب، مجبقل طىل الجبـ والػشؾ

 فلكت شريؽفؿا يف هذا التـؼص والطعـ.، والـػاق

وأكف ٓ ُتذكر هػقاهتؿ ، أٓ تعؾؿ أن مـ مـفج أهؾ السـة أكف ٓ تذكر إٓ محاسـ الصحابة الؽرام

 ووطد اهلل إياهؿ مجقعًا بالجـة.، لؿا لفؿ مـ الؿؽاكة طـد اهلل ولِرضك اهلل طـ مجقعفؿ

أن أحدكؿ أكػؼ قفقالذي كػسل بقده ل، قا أصحابل ٓ تسبقا أصحابلٓ تسب: »يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوالرسقل 

، (3/54وأمحد )، (2544أخرجف مسؾؿ حديث )، «مثؾ أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهؿ وٓ كصقػف

 (.3861( والترمذي حديث )4658داود حديث )قوأب

أقبح  لخ مـإوٓ شؽ أن وصػ همٓء إصحاب بلهنؿ مجبقلقن طىل الجبـ والػشؾ و..و...

 "فؿا الداطل أيفا الحؾبل إىل كؼؾف؟؟، أكقاع السب

ر كػَسُف بالجفؾ والعـاد ]مؼال الشقخ ربقع طـقكف بــ: لؾؿزيد مـ الػائدة اكظر الحؾبل ُيَدمِّ

 [.الحؾؼة إوىل - والؽذب

حػقة (2) ػ وكش، كتب طظ الحؾبل كتابًا طـقاكف ]الدطقة السؾػقة بقـ الطرق الصقفقة والدطاوى الصَّ

وهذا الؽتاب ]إمجاع : )(2هامش ) 54الصؾة بقـ التصقف وإفؽار )الشقعقة([ قال فقف ص

، الؿسؾؿقـ طىل احترام مذاهب الديـ[ بػؽرتف إساس يدلُّ طىل سالمة صدور أولقاء أمقركا

 .(زادهؿ اهلل تقفقًؼا، وكؼاء قؾقهبؿ: وٓ كزكقفؿ طىل اهلل!، ِطَظِؿ رغباهتؿ بالخقرو

مـ قوه -لألمقر غازي بـ محؿد بـ صالل قالذي أشاد الحؾبل بف وبصاحبف: ه وهذا الؽتاب

 =وقد دطا هذا ، الؼائؿ طىل الؾجان الؿؾؽقة الؿؽؾػة برطاية رسالة طؿان -العائؾة الؿالؽة يف إردن 
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 ما قالف طؾؿاء  قطؼقدتف يف اإليؿان طىل مذهب الؿرجئة الؿبتدطة الضالل وه

الؾجـة الدائؿة لإلفتاء يف حّؼف.
(1)

 

  الذي قرأه  قوه، "إحؽام التؼرير يف أحؽام التؽػقر"تليقده لؽتاب مراد شؽري

قائؿ طىل مـفج الؿرجئة الضالل ومرجعف يف كثقر  قوه وقام طىل صبعف)أي الحؾبل(

ئؿ وقد حّذر مـف طؾؿاء الؾجـة الدائؿة لإلفتاء ٕكف قا ،مـ إحقان الغزايل وأمثالف

طىل مذهب الؿرجئة.
(2)

 

 .هتقيـف مـ مسائؾ طؼائدية كبقرة طىل صريؼة اإلخقان الؿسؾؿقـ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومذهب الظاهرية، إخقر يف كتابف إىل احترام الؿذاهب الثؿاكقة ]الؿذاهب إربعة الؿعروفة =

الدطقة إىل [ وقد جاء يف كتابف ! ومذهب اإلباضقة!، ومذهب الزيدية!، رافضة اإلمامقةومذهب ال

إنَّ كؾ وجفة كظر مـ خالل كؾ : هبذا ٓ كؼقل بالطبع: )فؼال مجع الؿسؾؿقـ مع غقر الؿسؾؿقـ

لؽـ مـ خالل كؾ الؿذاهب بالتلكقد السـقة والشقعقة واإلباضقة تقجد ، مذهب ترضل الجؿقع

، حؾقل كافقة لؾؿطالب الؿعؼقلة يف هذه الؼضايا السبع: ٕنَّ الؿذاهب يف اإلسالمبشؽؾ طام 

فنهنا يف القاقع ققة ، بالرغؿ مـ أكف يساء ففؿفا ويؾؼك طؾقفا الؾقم لؿـع التغققر والتطقر يف اإلسالم

 ؿانرسالة طصبعًا ٓ يؼال بلنَّ ، وهل كظام داخظ لتحؼقؼ التقازن والؿقزان!!، اطتدال لؾديـ

غقر أنَّ الؿذاهب احتقت دائؿًا طىل ، تحتقي شقئًا جديدًا حقل الؿذاهب يف هذه الؼضايا السبعة

ه الؿسؾؿقن ، حؾقل شامؾة ومعتدلة لؽؾ هذه الؼضايا ولؽـفا ٓ ُتطبؼ دائًؿا يف القاقع حقث شقَّ

لؿغؾقصة العادات وإطراف اوأ، بتطبقؼفؿ الخاصئ صقرة اإلسالم الـاصعة: وذلؽ بسبب الجفؾ

، يف حد ذاهتا وبنقرارها لؾؿذاهب وآطتراف هبا رسالة طؿانوهؽذا فننَّ ، الحؿاس الزائدوأ

كؿا تحتقي طىل إساس الؿشترك الذي !، تحؿؾ يف صقاهتا العالج الشايف لؾتقتر بقـ إديان

 .(يجؿع بقـ الؿسؾؿقـ وغقر الؿسؾؿقـ

 .( 216ـ  249صاكظر كص الػتقى لؾجـة الدائؿة لإلفتاء ) (1)

 (144ـ  141: اكظر كص الػتقى لؾجـة الدائؿة لإلفتاء )ص (2)

ف وه (3) بتاريخ ققال طظ الحؾبل يف مؼالف ]السؾػقَُّة هل القسُط الشرطلُّ الؿضادُّ لؾتطرُّ

رُ ": [26/2/2414 ْطَقى الباصؾِة وَدْفًعا ٓختالِط الؿػاهقِؿ ُأَقرِّ أنَّ : وَقْبَؾ الردِّ طىل تِْؾُؽُؿ الدَّ

َة التل َيُدوُر الخالُف فقفا بقـ السؾػقَِّة وُمخالِِػقفاوأ، الؿسائَؾ الػؼفقَّة بؾ بقـ ُطؿقِم ، العؼائديَّ

َػ بليِّ ِشْؽٍؾ مِـ إشؽاِل وٓ بليِّ حاٍل مِـ وٓ يجقُز أن ُتسحَب أ، بعضفؿ بعًضا، الُؿسؾؿقـ  =ُتَقضَّ
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  ؾصحابة بالغثائقة.ل وصػفحسـ الؿلربل يف الدفاطف طـ أبل

(1)
 

 اطتباره وصػ الصحابة بالغثائقة
(2)

أكف لقس سبا. 
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِف  = طاِء طىل جفٍة ما بالتطرُّ ْمقِفا باإلرهاب: إْذ هل مسائُؾ طؾؿقٌَّة َمْحَضٌة خالَِصٌة: رَ وأ، إحقال لالدِّ

وقضايا ، مسائؾ إثباِت أسؿاِء اهلل الُحسـَك وصػاتِِف الُعَؾك طىل القجف الالئؼ بجالِل اهلل تعاىل: كؿثؾ

ًة ٕلقهقَّتِِف ووحداكقَّتِفِ  ِؾ بغقِر اهلل سبحاكف ُمضادَّ قِِّدكا الُؿصَطَػك يف َجـاِب سقوالُغؾُ ، آستغاثِة والتقسُّ

ة ُطؾؿاِء أهؾ الِؼبؾةِ ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل طىل ، : ففذه مسائؾ كاكت وما تزاُل مقضَع أْخٍذ وَرد  بقـ طامَّ

 ."وأحؽاٍم وثقؼة، وبللػاٍظ دققؼة، اختالِف فَِرقِفا ومذاهبِفا

، ابة طظقؿجـاب الصحقهذا ٓ كستعؿؾف ٕك: سئؾ طظ الحؾبل يف مؽالؿة هاتػقة طـ الغثائقة فؼال (1)

، هذه يعـل معزوفة !!! أكت تسب الصحابة: فال كؼقل لف ! -متلوٓ-ورد طىل لسان واحدقلؽـ ل

 باردة ووافدة وبعقدة طـ الحؼ والصقاب.اهـ

هؾ الؼقل بالغثائقة يعد سبًا : خقةوقال طظ الحؾبل يف مجؾس يف بقتف لؿا سللف بعض اإل

يؿؽـ أن يؼال أن  ـ أن يؽقن معظؿا لؾصحابة أم ٓيػرق بقـ الؿتؽؾؿ بق: لؾصحابًة أم ٓ فلجاب

 الؽؾؿة تعد سبًا لؽـ يػرق بقـ الؼائؾ لفا.اهـ

 طقن الؿعبقد ما يحؿؾف السقؾ مـ زبد ووسخ شبففؿ بف لؼؾة شجاطتفؿ ودكاءة قدرهؿ :الغثاء (2)

(11/283). 

، صرطك َهْؾؽك كغثاء السقؾ: أي، ﴾ىئيئ: ﴿وققلف: قال اإلمام ابـ كثقر 

 .الشلء الحؼقر التافف الفالؽ الذي ٓ يـتػع بشلء مـفقوه

بؿـ يؼقل طـ الصحابة غثائقة  إذا كان يمتك: -حػظف اهلل-قال شقخـا محؿد بـ هادي الؿدخظ  (3)

 إكؿا كؼؾ لـا هذا الديـ همٓء إصحاب، واهلل الغثاءقه؟، أي سـة هذه، ويؼال طـف صاحب سـة

، وققلف الغثاء، الغثاءقبالغثاء ه مـ صعـ فقفؿ، زكديؼق وهفالطعـ بؿـ صعـ هبؿ أوىل، الػضالء

وقد أثـك اهلل طؾقفؿ ووصػفؿ بلجؾ ، -طـفؿ وأرضاهؿ رضل اهلل-وهمٓء هؿ الؽبار، الصغقرقوه

 .إوصاف

أكا  وبعد ذلؽ تريدكا كجتؿع، غثائقة؟ وتليت وتؼقل فقفؿ  همٓء، وأكت مـ زكاك أيفا الغؿر؟

أن يؼقل يل رسقل  يؽػقـل، واهلل ما كجتؿع أكا وإياك، شفد لؽ ألػ طاملقؿع لواهلل ما كجت، وإّياك؟

بت وتؽثرت بؽالمفؿ وأكت لقشفد لؽ مـ تحز، يؽػقـل هذا «أصحابل ٓ تسبقا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .إرض ءولقكاكقا مؾ

ا َلؿَّ  رفع لف أمر ابـ أبل قتقؾة  أمحد، أكا أذكر لؽؿ هذا الؿثال واففؿقه يا كاس، إذا كان أمحد

قال يف ، (ققم سقء): قال، يش قال يف أهؾ الحديث؟أ، يش؟أوقال طـفؿ ، صعـ يف أهؾ الحديث

 =زكديؼ ": يـػض يديف وقالقغضب وارتعد وقام وه، ماذا قال أمحد؟، سقء أهؾ الحديث بس ققم
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 حسـ كان متلثرا بسقد قطب بشفادتف طىل كػسف. طظ

(1)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يف أهؾ الحديث، باهلل يف مـ؟ أكا أسللؽؿ، هذا الؽالم يف مـ يا أبـائل؟، "زكديؼ زكديؼ =

وكصرة ، أهؾ الحديث هؿ محاة الديـ، لقش؟ رحؿ اهلل أمحد طرف مغزاه:  خ اإلسالمقال شق

ققم سقء وهؿ  فنذا كاكقا، -صؾقات اهلل وسالمف طؾقف-ومبؾغقفا طـ رسقل رب العالؿقـ، الشريعة

 .الحديث إذا كان هذا يف أهؾ، كؼاوة الـاس فؿـ هؿ الػضالء بعدهؿ؟

، أسللؽؿ باهلل بالذي ٓ إلف إٓ هق أكا، اهلل غثاء ماذا بؼل لـا؟ إذا كان أصحاب رسقل، فقا طباد اهلل

إذا كان أصحاب رسقل ، أسللؽؿ أجقبقا؟، والذي قامت بلمره السؿقات وإرض ماذا بؼل لـا؟

ما كجتؿع  واهلل، فالذي قال هذا الؼقل لؾذيـ يدافعقن طـ همٓء، غثاء فؿاذا بؼل لـا؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

أحؼ وأصحاب  فديـ اهلل، بؾ بللقف ما كجتؿع كحـ وإياهؿ، كل لفؿجاؤوا بللػ مزقوإياهؿ ول

 .أوىل بلن يغار لفؿ ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل

همٓء الذيـ تجؾسقن أكتؿ وإياهؿ : يؼقل، شخص جاءكا إكسان يـؼؾ طـقل: قؾت لؽؿ أنقأكا ل

َّٓ الؿدح؟ كؾفؿ غثاء ماذا تػفؿقا مـ هذا السب ذا غثاء ه، أكا أسللؽؿ؟، والطعـ والتـؼص و

 .ذمَّ  هذا، صعـ

ا، ويؼضقن طىل العرف، ٓ لغة وٓ طرف يبغقن يؼضقن طىل الؾغة، الؿقزان والققم اكؼؾب  أمَّ

، سحؼقه يف قؾقب صؾبتفؿ ومـ يعظؿقهنؿ، كقػ سحؼقه؟، الشرع ففؿ قد سحؼقه يف هذا الباب

حاب رسقل وٓ يغضبقن ٕص، إقؿاع، فلصبحقا تحؿر أكقففؿ وتـتػخ أوداجفؿ لفمٓء إغؿار

ٕجؾ مـ ٕجؾ خاصر !، الققم أصبحت كؾؿة غثاء ما هل سّب ، هذا واهلل العجب، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .هذا كالم باصؾ، حسـ وطظ حسـ ومـ كانقوأب الحسـ ومـ شايعف مـ أبل الحسـقأب

واهلل ما ، -طؾقفؿ الصالة والسالم-إكبقاء هؿ خقرة الـاس أمجعقـ بعد ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل 

رآه فقفا  ملسو هيلع هللا ىلص والساطة لؾقاحد مـفؿ مع رسقل اهلل،  قاء وٓ يؽقن خقر مـفؿكان بعد إكب

بؽؾ طؿؾ صالح يؼقل  لؼل اهللقواجتؿع بف وكظر إلقف يؽقن هبا أفضؾ مـ كؾ مـ جاء بعده ول

، كالم أمحد فقف كظر، -قبحف اهلل- قؾت بؾ يف ذلؽ كظر: هذا ما أطجب طقد طباسل قال، اإلمام أمحد

 .-قطع اهلل كظره وأمثالف-بـظره هق أن كلخذ ويريدكا

وأكت ، فقف ألػ وألػ كظر، الـظر؟ إذا كان كالم أمحد فقف كظر فؽالمؽ ماذا يؽقن فقف يا سلء

 .أن يسري ويـدس يف صػقف أبـائـا السؾػققـ فؿثؾ هذا، لست مـ أهؾ إثر حتك يؼبؾ ققلؽ

واقعقان  مققػان": (26-19ص) د قطبحؼ كؾؿة اإلمام إلباين يف سققال الحؾبل يف كتابف  (1)

: وأما الؿققػ الثاين، ....: أما إول، وأخر حديث كسبقاً ، حدثا يل شخصقًا: أحدمها قديؿ جداً 

وإْن كـُت قد ذكرتف  –يف حقايت  ُأسطره مؽتقبًا طىل الؿأل لؾؿرة إوىل –يؽاد يؽقن سرًا  قوه

 =قؾقؾة ماضقة كـُت متلثرًا طاصػقًا جدًا بـ)سقد  اتأكـل إىل سـققمشاففة لعدد قؾقؾ مـ اإلخقة: وه



        ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف   التنًع اخلمف
158 

 
 جقده لؾؿخالػقـ لؿـفج السؾػ كالحقيـل ومحؿد حسان ثـاؤه ودفاطف وتؿ

والعقد شريػل والؿغراوي والؿلربل وغقرهؿ.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س لف الؿعاذير يف الؼؾقؾ والؽثقر، وُأرشد إىل كالمف، "فِ لِ اَل ضِ  بؾ أدلُّ طىل، قطب( وُأسؾقبف = !!، وأتؾؿَّ

 كتبطىل كالم سقد قطب يف كتابف ، أوقػـل بعض اإلخقة الغققريـ جزاهؿ اهلل خقراً  إىل أن

 ... وحقـ يركـ معاوية وزمقؾف )طؿرو( إىل الؽذب والغش": حقث قال( 282ص) وشخصقات

فال  ٓ يؿؾؽ طظ أن يتدىل إىل هذا الدرك إسػؾ:، والخديعة والـػاق والرشقة وشراء الذمؿ

، فقاهلل لؼد جاءتـل غضبة الحؼُّ الُؽبَّار، وإكف لػشؾ أشرف مـ كؾ كجاح، طجب أن يـجحا ويػشؾ

 .الخؾؼ إبرار اضؾومحقُة الـصرة لؾصحب إخقار: أف

ـ يتؽؾَّؿ هذا؟  ! فعؿَّ

ـْ ه ؟ ذا حتك يؼقل مثؾ هذاقوَم  .! الؽالم الػجِّ

 ! وأكصاع لعاصػتل؟، وأغضُّ صريف، أفُلتابُع هقاي

 ! وأجدر بآقتـاع؟، أن الحؼ أحؼُّ باإلتباع أم

 فؽلهنا شقكة واكتؼشت.اهـ، إٓ باهلل وٓ حقل وٓ ققة، هذا واهللقه

يف طام ، بست سـقات تؼريبا هذا الؽتاب بعد مقت الشقخ إلباين مع أن تللقػ 

 .إوىل/دار التقحقد والسـة مثبَّت يف الؽتاب يف صبعتفقكؿا ه (2445ـ/ه1426)

 العقاصؿ مؿا يف كتب سقدمع أن الشقخ إلباين قال يف سقد قطب بخط يده يف تؼققؿف لؽتاب 

 حقث، لشقخـا ربقع حػظف اهلل تعاىل( ه1421)طام مـ صبعتف الثاكقة  (3ص) قطب مـ الؼقاصؿ

مسؾؿ طىل شلء مـ  ومـف يتبقـ لؽؾ قارئ، كؾ ما رددَتف طىل سقد قطب حؼ وصقاب: قال 

فجزاك اهلل خقر ، وفروطف أنَّ سقد قطب مل يؽـ طىل معرفة باإلسالم بلصقلف: الثؼافة اإلسالمقة

 .جفؾف واكحرافف طـ اإلسالم والؽشػ طـ، نالجزاء أيفا إخ الربقع طىل ققامؽ بقاجب البقا

: رّد طؾقف قديؿا وبّقـ اكحرافاتف: مـفا كتاب -حػظف اهلل-ومعؾقم أنَّ شقخـا ربقع بـ هادي 

أضقاء إسالمقة طىل طؼقدة سقد قطب وفؽره أي بقـف وبقـ تللقػ الحؾبل ، (هـ1413طام ) يف

متلثرًا  كـل إىل سـقات قؾقؾة ماضقة كـُت أقوه: وهذا يعـل أنَّ ققل الحؾبل، ( سـة13لؽتابف )

س لف الؿعاذير ، "كالمف وُأرشد إىل، بؾ أدلُّ طىل ضاللف، طاصػقًا جدًا بـ)سقد قطب( وُأسؾقبف وأتؾؿَّ

 .طؼقدة سقد قطب وفؽره أضقاء إسالمقة طىلبعد كتاب  !!(يف الؼؾقؾ والؽثقر

كت صبعُتف الثاكقة يف طام وكا ملسو هيلع هللا ىلصمطاطـ سقد قطب يف أصحاب رسقل اهلل كتاب  ومـفا

( سـة لعؾف مل يؼتـع بجرح الجارحقـ آن ذاك كؿا يف 11هـ. قبؾ تللقػ الحؾبل لؽتابف بـ )1415

س لف الؿعاذير يف الؼؾقؾ والؽثقر"ققلف   ."وأتؾؿَّ

(1) صقاكة السؾػل (456: )ص. 



ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف  159 التنًع اخلمف

 
 والـبفاين. ،والبـا ،ومحؿد طبده ،ثـاؤه طىل مجال الديـ إفغاين

(1)
 

 .ققلف بحؿؾ الؿجؿؾ طىل الؿػّصؾ يف كالم الـاس
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()وكثقرًا 28: )ص ون الشرطلالتجؿع الحزبل والتعا الدطقة إىل اهلل بقـ طظ الحؾبل يف كتابف قال (1)

الجؿاطات  أثر مـ آثار ،والبعث اإلسالمل الجديد ،إن هذه الصحقة اإلسالمقة: كؼرأوما كسؿع أ

 ثؿ تطقرت طىل يد، مجال الديـ إفغاين ابتدأت مع صقحة إن هذه الصحقة: فـؼقل، اإلسالمقة

ـة كامؾة بدون اكؼطاع يغذي ثالثقـ س الذي ضؾ صقال ،ثؿ اكتشرت طىل يد رشقد رضا، محؿد طبده

: الؿـار ثؿ امتد هذا التػاطؾ طبر الحركة السؾػقة العؼؾ الؿسؾؿ بإفؽار اإلصالحقة طبر مجؾتف

 ،يتػاطؾ طبر مسؾسؾ :وهؽذا ...الـبفاين ،البـا: التـظقؿقة مالؽ بـ كبل... ثؿ إشؽال ،باديس

 ،مـ تـظقؿ أكـبر ،ؼظة طامةٕهنا أصبحت ضاهرة ي :ويؽبر بحقث يصعب ضبطف وحصره الققم

آثار الصحقة اإلسالمقة ٓ  والحؼ أن تحرك الجؿاطات يف العؼديـ إخقريـ أثر مـ وحزب....

 .العؽس. اهـ

اهلل  ! اهلل أكبر ! اهلل اكبر: تّػرس شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ حقث قال قلت:

صريؼة محؿد طبده ، يسقرون طىل مدرسة محؿد طبده ءإحـا اكتشػـا أخقًرا أن همٓ، اهلل أكبر ! أكبر

، هذا مشفقر طـد السؾػ -مجال الديـ الؼاسؿل السقري-الؼاسؿل والتل تلثر هبا كثقًرا كثقًرا جًدا

وضــت أكف دّس مـ أهؾ ، الجفؿقة واهلل رفست الؽتاب قؾت هذا كذب طؾقف وقرأت كتاًبا لف تلريخ

 تؾؿقذ محؿد طبده ذه إذا بالؼقم يترسؿقن خطك الؼاسؿلثؿ صػقت الػتـ هذه وه، البدع طؾقف

ِطقْـ، تؿاًما يدافع طـ الجفؿقة -مجال الديـ إفغاين-ومجال الديـ ، يعـل مظؾقمقـ يسؿقفؿ ُمبَدَّ

يدافع طـ كؾ ، الخقارج يدافع طـ، يدافع طـ الؿعتزلة، ولفؿ أجر الؿجاهديـ، وأهنؿ مجتفدون

، الخط هذا بس متستريـ طىل كػس، وهؿ طىل كػس الخط هذا، أهؾ البدع ويطعـ يف أهؾ السـة

العريضة كؿا يؼال هؿ  صبًعا اإلخقان الؿسؾؿقـ طىل هذا الخط هؿ يؾتؼقن يف هذه الخطقط

يف  -حػظف اهلل  -فالح مـدكار  كؾؿة الشقخ: الؿصدر…إهداف واحدة، واإلخقان الؿسؾؿقـ

 – اهللحػظف  -مع تعؾقؼ الشقخ  بقان حؼقؼة طظ الحؾبل

يف شرحف ٕحد الرسائؾ التل صدرت ممخرًا يف  -الؿبتدع وإن رغؿت أكقف-قال الحؾبل (2)

الؿجؿؾ والؿػصؾ ادطك بعض الـاس قبؾ سـقات أن هذه الؼاطدة ٓ تطبؼ إٓ : الؿجؾس إول

 .! يف كالم اهلل ورسقلف

مـ ققاطده !()مشفقرة أي الشقخ ربقع( طـ قاطدة)إكؿا يدافعُ  -يف الحؼقؼة-: -هداه اهلل-وقال 

 =وتؼريرات  ! وأساسّقات الشرع الؿـؼقل ! هل تؾؽؿ التل تـاقُض َبَدهقات العؼقل-الباصؾة الؿـؽرة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهـ.)رفض محؾ الؿجؿؾ طىل الؿػصؾ مـ غقر كالم اهلل والرسقل: -! العؾؿاء الُػحقل =

 : بكْلُ -حؿعُ اهلل-علل علٙ نالمُ غٔديا زبٔع بً ٍادٖ 
التل تـاقض بدهقات العؼقل وأساسقات الشرع ، وحزبؽ هل الباصؾةإن ققاطدك أكت  ـ 1

 .الؿـؼقل وتحريرات العؾؿاء الػحقل

فنن طجزَت طـ أن تليت بـصفا طرف الـاس أكؽ ، ـ هؾ تستطقع أن تليت بـص هذه الؼاطدة؟ 2 

 .صاحب دطاوى باصؾة

رها مـ الؼقاطد الباصؾة وغق، (محؾ الؿجؿؾ طىل الؿػصؾ): ورّد ربقع وغقره لؾؼاطدة الباصؾة ـ 3

الحاثة طىل ، قائؿ طىل مـفج صحقح وطىل كصقص الؽتاب والسـةقوالضالٓت والؿـؽرات إكؿا ه

وقائؿ طىل ، وسقر طىل مـفج الصحابة الؽرام والعؾؿاء الؽبار، إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

 .أساسقات الشرع وتػاصقؾف وكصقصف

 .ذي مل ُتسبؼ إلقفال، وكالمؽ هذا مـ أكذب الؽذب ـ4

وٓ أساسقات ، ٓ يـاقض بدهقات العؼقل (محؾ الؿجؿؾ طىل الؿػصؾ): فرّد الؼاطدة الباصؾة

 .الشرع الؿـؼقل وتؼريرات العؾؿاء الػحقل

وتطبقؼات العؾؿاء ، وأساسقات وتػاصقؾ الشرع الؿـؼقل، قائؿ طىل بدهقات العؼقلقبؾ ه

ٓ يعرف ، تف الػتـة حتك صار قؾبف كالؽقز مجخقاً فؼد ضرب، الػحقل... ومـ خالػ الؿـفج الحؼ

ويرى ، ويحارب أهؾف، فقرى الؿعروف مـؽراً ، وبعضفؿ قد يتعدى ذلؽ، معروفًا وٓ يـؽر مـؽراً 

 .الؿـؽر معروفًا فقدافع طـف وطـ أهؾف

فنكف ضد هذه الـصقص الؼرآكقة والـبقية ، (محؾ الؿجؿؾ طىل الؿػصؾ): ومـ أكؽر الؿـؽرات

ڦ : ﴿فقفؿ -طّز وجؾ-الؿممـقـ مـ الصحابة ومـ اتبعفؿ بنحسان الذيـ قال اهلل  وضد سبقؾ

وهل  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 .وتــزيؾف مــزلة الؿعصقم، والؿبطؾ محؼاً ، تتضؿـ جعؾ الباصؾ حؼاً 

مـ تؼريرات العؾؿاء الػحقل ما دّوكقه يف كتب الجرح والتعديؾ التل امتألت بجرح أهؾ  -

ومل يحؿؾقا مجؿالهتؿ ، البدع والضعػاء حتك مـ الصالحقـ كصحًا هلل ولؽتابف ولرسقلف ولؾؿممـقـ

ففؾ خالػ مملػقها وكاقضقا بدهقات العؼقل وأساسقات الشرع الؿـؼقل ، طىل مػصالهتؿ

 !! وتؼريرات العؾؿاء الػحقل؟

الدارقطـل وابـ حبان وهؾ كتب الجرح الخاص لؿثؾ اإلمام البخاري واإلمام الـسائل واإلمام 

 .ومل يحؿؾقا مجؿالت همٓء الؿجروحقـ طىل مػصالهتؿ، والحاكؿ التل حقت جرح الؿئات

طؼقدة و، لمجري الشريعةو، لؾخالل السـةكـ، أضػ إىل ذلؽ مملػات أهؾ السـة يف العؼائد

 شرح السـةو، لاللؽائل شرح أصقل السـةو، لؾصابقين السؾػ وأصحاب الحديث

 = .لألصػفاين وغقرها الحجةو، ؾبرهباريل
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هذه الؽتب مـ الؿـاقضقـ بلطؿالفؿ هذه لبدهقات العؼقل وأساسقات الشرع قهؾ يعتبر مملػ =

 !! الؿـؼقل وتؼريرات العؾؿاء الػحقل؟

  .هذا مؼتضك كالمؽ أيفا الجفقل الؿخذول

صادم أساسقات وإذا كان محؾ الؿجؿؾ طىل الؿػصؾ وأمثالف مـ أصقل الضالل تـاقض وت -5

 .ففل كذلؽ تصادم بدهقات العؼقل، الشرع الؿـؼقل وتؼريرات العؾؿاء الػحقل

ـَ فقف مقافؼة صريح الؿعؼقل لصحقح الؿـؼقل وقد أّلػ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ، كتابًا بّق

وكؿ لف مـ الؿملػات يف هدم إصقل الػاسدة وبقان ضالٓت أهؾ البدع دون ، وسّؿاه هبذا آسؿ

ومـ أققالف يف ذم الؽؾؿات الؿجؿؾة وكؼؾف لذم ، ازكات ودون محؾ مجؿالهتؿ طىل مػصالهتؿمق

 : السؾػ لفا ما يليت

فطريؼة السؾػ وإئؿة أهنؿ يراطقن :  (1/254)درء تعارض العؼؾ والـؼؾيف  قال 

هبا ما  فقعبرون، ويُراطقن أيضًا إلػاظ الشرطقة، الؿعاين الصحقحة الؿعؾقمة بالشرع والعؼؾ

 .ومـ تؽؾؿ بؿا فقف معـك باصؾ يخالػ الؽتاب والسـة ردوا طؾقف، وجدوا إىل ذلؽ سبقال

إكؿا قابؾ بدطة ببدطة : وقالقا، ومـ تؽؾؿ بؾػظ مبتدع يحتؿؾ حؼا وباصال كسبقه إىل البدطة أيضا

 .وردَّ باصال بباصؾ

ؾحػاظ طىل ديـفؿ الحؼ يف هذا الـص بقان أمقر طظقؿة ومفؿة يسؾؽفا السؾػ الصالح ل :أقْل

 : ومحايتف مـ غقائؾ البدع وإخطاء مـفا

، شدة حذرهؿ مـ البدع ومراطاهتؿ لأللػاظ والؿعاين الصحقحة الؿعؾقمة بالشرع والعؼؾ -1

إٓ بإلػاظ الشرطقة وٓ يطؾؼقهنا إٓ طىل الؿعاين الشرطقة  -قدر اإلمؽان  - فال يعبرون

 .الصحقحة الثابتة بالشرع الؿحؿدي

السـة ردوا وفؿـ تؽؾؿ بؽالم فقف معـك باصؾ يخالػ الؽتاب ، أهنؿ حراس الديـ ومحاتف -2

 .ومل يحؿؾقا مجؿؾف طىل مػصؾف، طؾقف

وقالقا ، كان يرد طىل أهؾ الباصؾقومـ تؽؾؿ بؾػظ مبتدع يحتؿؾ حؼًا وباصالً كسبقه إىل البدطة ول

ن هذا الراد مـ أفاضؾ أهؾ السـة كاقول، ورد باصال بباصؾ، إكؿا قابؾ بدطة ببدطة أخرى

كؿا ، وٓ يؼقلقن ولـ يؼقلقا يحؿؾ مجؿؾف طىل مػصؾف ٕكا كعرف أكف مـ أهؾ السـة، والجؿاطة

 .ويحاربقن مـ يسقر طىل مـفج السؾػ، يؼقل الحؾبل وحزبف ويدطقن إىل ذلؽ

ؿعروفة ومـ هذا الؼصص ال": قال شقخ اإلسالم بعد حؽاية هذه الطريؼة طـ السؾػ وإئؿة

 ."وغقره يف مسللة الؾػظ والجبرقه السـةالتل ذكرها الخالل يف كتاب 

: ٕكف لػظ مجؿؾ "لػظل بالؼرآن مخؾقق": إىل تبديع أئؿة السـة مـ يؼقل يشقر  أقْل:

وذكر شقخ اإلسالم أن إئؿة ، يحتؿؾ حؼًا وباصالً  (الجبر)وكذلؽ لػظ ، يحتؿؾ حؼًا وباصالً 

 = .حـبؾ وكحقمها قد أكؽروه طىل الطائػتقـ التل تـػقف والتل تثبتفكإوزاطل وأمحد بـ 
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طـ الزبقدي وسػقان الثقري وطبد الرمحـ بـ مفدي  "الجبر ويروى إكؽار إصالق": وقال  =

 .وغقرهؿ

مـ قال جبر فؼد اخطل ومـ قال مل يجبر فؼد أخطل بؾ يؼال إن اهلل ": وقال إوزاطل وأمحد وغقرمها

 .ذلؽقمـ يشاء وكح يفدي مـ يشاء ويضؾ

ٓ لػظ الجبر:  -الجبؾ –وقالقا لقس لؾجبر أصؾ يف الؽتاب والسـة وإكؿا الذي يف السـة لػظ 

، «الحؾؿ وإكاة: إن فقؽ لخؾؼقـ حيبفام اهلل: »أكف قال ٕشج طبد الؼقس ملسو هيلع هللا ىلصفنكف قد صح طـ الـبل 

الحؿد هلل : فؼال، «ؾقفامبؾ جبؾت ط: »فؼال، أخؾؼقـ تخؾؼت هبؿا أم خؾؼقـ جبؾت طؾقفؿا؟: فؼال

 ."الذي جبؾـل طىل خؾؼقـ يحبفؿا اهلل

 .لػظ مجؿؾ (الجبر)إن لػظ  :وقالقا

ًٓ ، ثؿ بقـ أكف قد يؽقن باطتبار حؼًا وباطتبار باصالً  فإئؿة ": ثؿ قال، وضرب لؽؾ مـفؿا مثا

 ."ٕكف بدطة يتـاول حؼًا وباصالً ، كػقفومـعت مـ إصالق الؼقل بنثبات لػظ الجبر أ

أن إئؿة الؽبار كاكقا : والؿؼصقد هـا:  (1/271)درء تعارض العؼؾ والـؼؾيف  وقال 

مع ما ، لؿا فقفا مـ لبس الحؼ بالباصؾ، يؿـعقن مـ إصالق إلػاظ الؿبتدطة الؿجؿؾة الؿشتبفة

فنن ، قفابخالف إلػاظ الؿلثقرة وإلػاظ التل ُبقِّـت معاك، تققعف مـ آشتباه وآختالف والػتـة

أكف  وما كان معروفًا حصؾت بف الؿعرفة. كؿا ُيروى طـ مالؽ ، ما كان ملثقرًا حصؾت بف إلػة

ًٓ ، وإذا قؾَّت أثار كثرت إهقاء، ضفر الجػاء، إذا قؾَّ العؾؿ: قال وٓ ، فنذا مل يؽـ الؾػظ مـؼق

ًٓ ضفر الجػاء وإهقاء.  معـاه معؼق

–وٓ سقؿا خؾػاؤه الراشدون ، وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلصكان طؾقف رسقل اهلل  وإذن: فعؾقـا التزام ما: أقْل

 .يف كؾ الؿقاديـ العؾؿقة والعبادية وغقرها مـ مقاديـ اإلسالم -رضقان اهلل طؾقفؿ

والتل يحرص طؾقفا أهؾ ، وطؾقـا اجتـاب إققال والؽؾؿات التل تمدي إىل آختالف والتػرق

 .ؾؾقن مـ خالػفا وحّذر مـفاويض، إهقاء ويجعؾقهنا مـ أصقل اإلسالم

( يف ذم اإلمجال واإلصالق والحث طىل 82)ص الؽافقة الشافقةيف  وقال اإلمام ابـ الؼقؿ 

 :التػصقؾ

أذهان  قد أفسدا هذا القجقد وخبطا الـ إصالق واإلمجال دون بقان فعؾقؽ بالتػصقؾ والتبققـ فالـ

طىل درهبؿ لؿؾتزمقن ومـطؾؼقن مـ أساسقات وواهلل إن همٓء إئؿة ومـ سار  وأراء كؾ زمان

وترضاه وُتسؾِّؿ بف ، وطؿؾفؿ قائؿ طىل الـصقص الؿػّصؾة يف الشرع الؿـؼقل، الشرع الؿـؼقل

 .ملسو هيلع هللا ىلصطؼقل أويل الـفك الؿـؼاديـ لؿا جاء طـ اهلل والرسقل 

مـ  ففات براهقـؽ القاضحة، وترى أكف ٓ يؾزمؽ، فنذا مل يؼـعؽ هذا أيفا الحؾبل ومل يـػعؽ

التل تدمغ أطؿال ، أساسقات الشرع الؿـؼقل ومـ بدهقات العؼقل ومـ تؼريرات العؾؿاء الػحقل

 =وطـد ذلؽ يحؼ لؽ أن تصقل طىل مـ ، ومـ سار طىل هنجفؿ، أئؿة العؼائد وأئؿة الجرح والتعديؾ
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الحؾبل يقاصؾ تجـِّقف طىل ]مؼال بعـقان  .وإٓ طرف الـاس أكؽ كذوب جفقل، ذكركا وتجقل =

 [.الحؾؼة إوىل - مام البخاري وغقرهاإل

وٓ يؼال يحؿؾ الؿجؿؾ طىل ، الػعال يؼال لف أخطلتومـ يخطئ بالؿؼال أ: -حػظف اهلل-وقال 

وقد ، وقد يؽقن قتالً ، فؼد يؽقن جؾداً ، وقد يعاقب طىل حسب خطقرة وضرر مؼالتف، الؿػصؾ

 وقد يؽقن تبديعًا.، وقد يؽقن تؽػقراً ، يؽقن تعزيراً 

لضاع ديـ اهلل وضاطت حؼقق  -.. إلخ.محؾ الؿجؿؾ طىل الؿػصؾ -ذكا هبذا الؿـفج أخقول

 .تـبقف أبل الحسـ بالتل هل أحسـ الؿػاسد. ءوديـ اهلل قائؿ طىل رطاية الؿصالح ودر، العباد

فؼد وقع طىل وثقؼة يف بقت  مؿا قالف حؾبل الققم أما حؾبل إمسقما سبؼ كؼؾف طـف ه قلت:

الذي قوه (هـ 12/9/1423)ـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ بؿؽة الؿؽرمة شقخـا ربقع ب

 ،صاغفا

 : ّإلٔو ىصَا
 بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ

 .وطىل آلف وصحبف ومـ وآه، والصالة والسالم طىل رسقل اهلل، الحؿد هلل

قؾة وذلؽ يف مـزل فض (،ه12/9/1423)ففذا مجؾٌس طؾؿل  مبارٌك تؿ يف لقؾة إحد : أما بعد

 -حػظف اهلل-وبحضقره  -زاده اهلل مـ فضؾف-أستاذكا الشقخ أبل محؿد ربقع بـ هادي الؿدخظ 

 : وكان الحاضرون كالً مـ

والشقخ محؿد طؿر  ،والشقخ طظ الحؾبل ،والشقخ محؿد مقسك كصر ،الشقخ سؾقؿ الفاليل

ـُ ، يف أمقٍر طدة وتؿ التداوُل العؾؿلُّ الؿـفجلُّ ، -وفؼفؿ اهلل مجقعًا لؽؾ خقر-بازمقل  مـ أمهفا القؼق

هل خالفاٌت مـ كزغ  -القاقعة بقـ السؾػققـ وٓ يزال مـفا بؼايا-الجازم أن هذه الخالفات 

 .آثار هذه الخالفات السقئة وتبعاهتا الخطقرة -بحؿد اهلل- وقد أدرك الجؿقع، الشقطان

وأضرارها يف هذا ، وخالفاهتا، ثارهاوإكـا لـحؿد اهلل تعاىل طىل ما وفؼ وسفؾ مـ إهناء هذه الػتـ بآ

 .سبحاكف الؿجؾس الؿبارك بحؿده

 .وإغالق أبقاهبا وأسباهبا، أمهفا وأولفا تقكقد ولزوم إهناء هذه الػتـة :وقد تؿ آتػاُق طىل أمقرٍ 

 : ّمً تلهه األمْز العلنٔ٘ امليَجٔ٘ اليت اتؿل علَٔا احلاضسٌّ مجٔعًا
ويحتج ، تؾػ يف صحتف طؾؿاء أهؾ السـة خبٌر يػقد العؾؿ والعؿؾأن خبر أحاد الذي مل يخ 

ققٌل مخالٌػ لؾحؼ قوأن ققل مـ ذكره بالظـ وكحقه إكؿا ه .بف يف العؼقدة وإحؽام بدون تػريؼ

 .متلثٌر هبؿ، وأن الؼائؾ بذلؽ قائٌؾ بؼقل إشعرية، الراجح مـ أققال أهؾ الحديث قاصبةً 

 :الحؼ فقف ما يليت ،هبا ؼلة )الؿجؿؾ والؿػصؾ( وما يتعؾما تؽرر ذكره مـ مسل 

ٓ تبحث إٓ يف كالم اهلل تعاىل ورسقلف  -هبذا آصطالح-مسللة )الؿجؿؾ والؿػصؾ( مسللة 

 =بحث هذه الؿسللة يف كالم العؾؿاء يسؿك )إصالقات العؾؿاء( كؿا ذكره شقخ اإلسالم ابـ ، ملسو هيلع هللا ىلص
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 :يعامؾ كأيت  -لؾؼائؾ كػسف-يبقـف كالٌم آخر اإلصالق الؿغؾقط الذي يقضحف و ،تقؿقة  =

 .غؾطاً وبدطًة أ -بحسبف  -تخطئة هذا اإلصالق  -أ 

 .قبقل ذلؽ البقان -ب 

مبتدع( إٓ إذا كان مبتدطًا أصالً  (طدم الحؽؿ طىل هذا الُؿْطؾِؼ الغالِط حؽؿًا طقـقًا بلكف -ج 

 .صاحب هقىوأ

قتف ومـفجف إذا واقع شقئًا مـ ذلؽ: فنكـا كخطئف يف وأما صالب العؾؿ السؾػل الؿعروف بسؾػ -د 

إٓ إذا ضفرت  :مع كصقحتف وتذكقره وبقان الحؼ لف، الغالبقوكجعؾ صقابف الؿبقـ ه، إصالقف

 .معاكدتف واكؽشػ إصراره

ٓ يجقز اتخاذ هذه الؿسللة )إصالقات العؾؿاء( ذريعًة لتؿشقة كالم الؿبتدطة الؿشفقريـ  -هـ 

 .وغقره كلمثال سقد قطب

كائـًا مـ -وٓ يجقز لؿسؾٍؿ ، بالسقء ضالٌل طريٌض  ملسو هيلع هللا ىلصالؽالم يف أصحاب رسقل اهلل  

فقجب  ومـ صدرت مـف كؾؿة فقفا ما يشعر بشلٍء مـ اكتؼاصفؿ  ،التسفقؾ مـفوأ، قبقلف  -كان

مر الصحابة فل، واستغػار اهلل مـفا وطدم اختالق الؿعاذير فقفا، الرجقع طـفا اطؾقف وجقبًا حتؿق  

   وهؿ ، جد لؼقل رسقل اهلل  :باٌب يجب إغالقفقوه، أمـاء الشريعة وحراس الؿؾة ًٓ امتثا

 ».إذا ذكر أصحابل فلمسؽقاملسو هيلع هللا ىلص: »

مجاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ( و)مجاطة التبؾقغ( : )الجؿاطات الحزبقة الؿتـاثرة يف الساحة كــ 

ومـ طىل شاكؾتفؿ  (الؼطبققـ)و (السروريقـ)و (ريقـالتؽػقو) (و)حزب التحرير( و)مجاطة الجفاد

، معؾقم طـفا مـ اكحرافاتقلؿا ه :ومخالػة لؿـفج السؾػ، هؿ مجاطات خارجة طىل السـة

وأما دطقى بعض الـاس أن  ،غقرهووٓ يجقز الدفاع طـفا بلّي مـ الصقر مـ تلصقٍؾ أ، وضالٓت

والتفقيـ ، طؾقفا مـ إدخال أهؾ البدع يف السـةمـفج أهؾ السـة )واسع( ففل كؾؿة باصؾة لؿا يبـك 

 .مـ ضالٓهتؿ واكحرافاهتؿ

مـفج أهؾ السـة مـفج مـضبط سائر أهؾف فقف طىل صريؼة راسخة ثابتة مـ مـفج  

طىل سائر  - أما الؿبتدطة والحزبققن ،وأصقل القٓء والبراء، آستدٓل وقاطدة التصقر العؾؿل

 :ويتركقا ما هؿ طؾقف، ولقس مـفؿ: مع حرصـا ورغبتـا أن يرجعقا إلقففؾقسقا مـف  -أصـاففؿ 

 .«وستػترق أمتل طؾك ثالٍث وسبعقـ فرقة؛ كؾفا دم الـار إٓ واحدة: »يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

وأما رد الحؼ ودٓئؾ ، لف صقره ووجقهف، التثبت طـد أهؾ العؾؿ مـفج مـضبط 

 .مخالػة لؿـفج السـة وصريؼة أهؾفاالصقاب بدطقى )التثبت( فطريؼٌة حادثٌة 

دطقى باصؾة تردها مـاهج العؾؿاء : ودطقى طدم قبقل الخبر إٓ بالسؿاع الؿباشر مـ قائؾف

، وهل مجقعًا مبـقة طىل الحجة العؾؿقة، وصرق قبقل الخبر متعددة معؾقمة ،وصرائؼفؿ الؿػصؾة

 = .والبقـة الشرطقة
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 .ثـاؤه طىل أبل حسـ الـدوي

(1)
 

 ك مـ أهؾ البدعتؿّقعف يف أخذ اإلجازات حت.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ قبؾ -فال يزال أهؾ الحديث ، باصٌؾ بقؼقـ "كصحح وٓ كجرح": ققل بعض الـاس  =

-ومـ ذلؽ ، بالؼقاطد العؾؿقة وإصقل الشرطقة، يجّرحقن مـ يستحؼ التجريح -ومـ بعد

 ًٓ  ."ويعذر بعضـا بعضًا فقؿا اختؾػـا فقف، كتعاون فقؿا اتػؼـا طؾقف": ققل مـ قال -بثقٍب آخر  ضال

متػؼقن طىل هذه الؼقاطد العؾؿقة مـ  -حؿدوهلل ال-وهؿ ، هذا مجؿقع ما تباحث بف الؿشايخ

، حرصًا طىل وحدة الؽؾؿة -أكثر وأكثر -ويحؼؼقن الؼقل فقفا ، وإكؿا هؿ يمكدوهنا، قبؾ ومـ بعد

وكصرًة ، ورغبًة صارمة يف قطع الطريؼ أمام الؿتربصقـ الؿتصقديـ مـ الحزبققـ وأشؽالفؿ

 .واكتصارًا لدطاهتا وطؾؿائفا، لؾدطقة السؾػقة

 :بيصٔحتني -يف اخلتاو-ؾإىيا ىيصح  :ُّعلٔ
وأن يموب إىل هذا ، أن كؾ مخالٍػ لفذه الؼقاطد يجب أن يرجع إىل هذا الحؼ الصريحاألوىل: 

 .تدلقسودوكؿا تؾبقس أ، وضفقر حؼ، وبقان، بقضقح -كائـًا مـ كان-الـفج الصحقح 

، مـ صؾب العؾؿ وكشر السـةـ إىل سابؼ ما طفدكاه مـفؿ: قأن يرجع صؾبة العؾؿ السؾػق الثانية:

دون آشتغال ، والتآخل والتـاصر والتعاون طىل البر والتؼقى، وآكشغال بالدطقة إىل الحؼ

 .ويشؿت إطداء، ويـعش جـده وأتباطف، بالؼقؾ والؼال مؿا يػرح الشقطان

ىل طىل ذلؽ ضاهرًا وكشفد اهلل تعا وكصرًة لؾحؼ وأهؾف، هذا ما وفؼـا اهلل تعاىل إلقف تقكقدًا وتثبقتاً 

 .سبحاكف خقر الشاهديـقوه، وباصـاً 

 وصىل اهلل وسؾؿ وبارك طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ، وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ.

 الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ

 الشقخ محؿد مقسك كصر

 حؾبلـظ الـالشقخ ط

 الشقخ سؾقؿ الفاليل

 لالشقخ محؿد بـ طؿر بازمق

وتاريخ  لصديؼ حسـ خان  الحطة يف ذكر الصحاح الستةقال الحؾبل يف تحؼقؼف لؽتاب  (1)

قال يف الحاشقة  -مـذ ربع قرن: يف الػترة التل يتبجح هبا دائؿاً  :أي- (ه1448)الطبعة إوىل سـة 

قر أبل الشقخ الداطقة اإلسالمل الؽب وكذا سؿعتفا مـ": ( مادحًا أبا الحسـ الـدوي بؼقلف472)

 ."(ه1444)لبؾدكا إردن طام  الحسـ الـدوي حػظف اهلل تعاىل يف زيارتف إخقرة

الشققخ حتك  كف كان مقلعًا باإلجازات طـإ (ه1429طام )قال الحؾبل يف محاضرة يف مديـة العؼبة  (2)

ًٓ  سؿع بقجقد الشقخ )محؿد زكريا الؽاكدهؾقي( فذهب لبقتف ٕخذ اإلجازة  =فقجده مشغق
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  صعـف يف كتابرياض الصالحقـ .لؾـقوي

(1)
 

  زطؿف أن اإلمتحان ٓ يؽقن إٓ بؿـ هؿ رؤوس يف البِدطة وٓ يؿتحـ بلتباطفؿ

وأشقاطفؿ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !!! ؼبال الؼبر فؾؿ يتؿؽـ مـ أخذ اإلجازةباست =

يخـرجقن بف يف  طؿـدهتؿ يف طؾؿـفؿ الذي: كالمف طىل مجاطة التبؾقغ قال الحؾبل يف معرض (1)

الؽتابان ٓ  الصـحابة حقاةوالثاين ، رياض الصالحـقـقأما إول فـف، خروجـفؿ كتابان

ولؽـفؿا ٓ ، وتزكّقة لؾـػقس، لؾؼـؾقب قان رّقةيعط، يعطقان مـفجًا سؾقكقاً  ! كعؿ .اُيعطـقان طؾؿ

وشلء ، وٓ يعطقان تـػـسقرًا لؽتاب اهلل!!!، يعطقان طؼقدة وٓ!!!، وٓ يعطقان فؼفاً ، يعطقان طؾؿا

 [.التبؾقغ مآخذ ومالحظات طىل مجاطة]: مـ شريط "هذه العـؾقم الـشرطقة أشقاء أَخر مـو. أ.مـ

يطعـ يف كتاب  -حػظف اهلل-كؿا وسؿف بذلؽ شقخـا ربقع  يليت دطّل مـ أحط أهؾ البدع قلت:

رياض الصالحقـ كقػ ٓ ، وهذا إن دّل طىل شلء فنكؿا يدل طىل صقشف ،صعـات فاجرة آثؿة

مل كجد  فننْ : ...،يف العؼقدة والتػسقروأداب، ملسو هيلع هللا ىلص حديثا طـ الـبل (1844)والؽتاب فقف أكثر مـ 

الذي أسلت  مـفج السؾػ الصالح كتابؽ أكجده يف رياض الصالحقـيا طظ الحؾبل ذلؽ يف 

ابف كثقرا وتؾتؿس يف كتب سقد قطب الذي كـت متلثروفقف غاية اإلساءة لؿـفج السؾػ الصالح؟ أ

 لف الؿعاذير.؟

طـف كؿا قالف العالمة السخاوي  كتاب جؾقؾ ٓ ُيستغـك لؾـقوي  الصالحقـ رياض فؽتاب

  يفترمجة الـقوي)د اطتـك العؾؿاء هبذا الؽتاب قديؿا وحديثا فلقبؾقا طؾقف ولؼ ،(12ص

 وتدريسًا يف حؾؼاهتؿ. شرحًا وتعؾقؼاً 

كتاب جامع كافع  الصالحقـ رياضوالحؼقؼة أن هذا الؽتاب : قال الشقخ ابـ طثقؿقـ 

أشقاء كثقرة مـ مسائؾ العؾؿ  فقف ،فػقف مـ كؾ زوج هبقج :ويصدق طؾقف أكف رياض الصالحقـ

 . (2  /597)الصالحقـ شرح رياض. .أداب ٓ تؽاد تجدها يف غقره ومسائؾ

كتاب شامؾ طام يـبغل لؽؾ  رياض الصالحقـ وهذا يدل طىل أن هذا الؽتاب أطـل: وقال 

بؾ إكف كان يتؿـك   (2  /653)شرح رياض الصالحقـ .مسؾؿ أن يؼتـقف وأن يؼرأه وأن يػفؿ ما فقف

 .يف الؼبقل رياض الصالحقـ ثؾ كتابأن يجعؾ اهلل لف كتابًا م

، وُيؼرأ يف كؾ مسجد، كؾ مجؾس ُيؼرأ يف رياض الصالحقـأن كتاب ": حقث قال 

كٌؾ يـتػع بف يف بقتف ، اهلل يل كتابًا مثؾ هذا الؽتاب وأتؿـك أن يجعؾ، ويـتػع الـاس بف اكتػاطًا طظقؿاً 

 .1145لث وإربعقن سمال رقؿ الؾؼاء الثا-الباب الؿػتقح  لؼاءات  .....ومسجده

(2) صقاكة السؾػل (278: )ص. 
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  يف مقاقػ اجتفادية إكؿا هل دطقاه أنَّ خالف العؾؿاء الرباكققـ مع خقارج العصر

فؼفقة.
(1)

 

  ٓبـ إثقر "لـفاية يف غريب الحديث وإثركتاب ا"سرقاتف العؾؿقة كؽتاب، 

 -رمحفؿا اهلل-والدكتقر محؿقد الطـاحل  ،الطاهر الزاوي :بتحؼقؼ آستاذيـ

وورق  ،بخط دققؼ ،فجعؾفا يف مجؾد واحد كبقر ،وكان يف مخسة مجؾدات كبار

 ووجف صػقؼ! ،رققؼ

  كتابا سؿاه  وغقره قكذبف طىل أهؾ العؾؿ حقث كتب هاإليؿان  مجؿؾ مسائؾ

وذكروا يف الؿؼدمة أن أهؾ العؾؿ قرؤوه وأقّروه  العؾؿقة يف أصقل العؼقدة السؾػقة

ثؿ سردوا أسؿاءهؿ وذكروا الشقخ أمحد بـ يحقك الـجؿل
(2)

وشقخـا محؿد بـ  

 هادي الؿدخظ
(3)

 فؼامقا العؾؿاء بتؽذيبفؿ.، وغقرهؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف[ لدفع هتؿة تزلػ  (1) قال الحؾبل يف مؼالف السابؼ ]السؾػقَُّة هل القسُط الشرطلُّ الؿضادُّ لؾتطرُّ

ومِـ أطجِب الَعَجِب والؾـِف: ما َيؾؼاُه ُدطاُة السؾػقَِّة وُطؾؿاُؤهؿ ": السؾػققـ لؾحؽام والسالصقـ

ةبالُؿؼ ةً ، ابِِؾ مِـ ُمـاِوئِقِفؿ طامَّ ا خاصَّ فِقـ حؼ  مِـ َرْمقِِفؿ بالعؿالِة لبعِض : وُخصقمِِفؿ الؿتطرِّ

ُؾطات!، والتؿؾُّؼ لؾُحؽقمات!، الجفات إىل غقِر ذلؽ مِـ ُتَفؿ وُصعقٍن !!، وَكْبِزِهؿ بلذكاِب السُّ

ُققا  أكثُرها كذٌب وافتراءات: ملْ َيَخْػ أصحاُبفا، جائرة وغقر جائزة  -فقفؿ ربَُّفؿ تعاىل: إذ ملْ ُيَػرِّ

اجتفاًدا -ٓ ُتقافؼفؿ وبقـ الؿقاقػ السؾػقَّة الشرطقَّة التل قد ٓ يقافؼقَكفا أ -ولألسِػ الشديد 

ْرِع أصاًل والؿبـقَّة طىل التزلُّػ والَفَقى: رغبًة ، -!طؾؿق ا فؼفق ا ِصْرًفا والؿقاقػ الؿخالػِة لؾشَّ

ة َفْرًطاوأ ،بلغراٍض دكققيَّة  ."صؿًعا بػقائَد ماديَّ

 .كذهبؿ يف ذلؽ  (2)

 وأكا قد : -حػظف اهلل-وقد سللت شقخـا محؿد بـ هادي الؿدخظ طـ ذلؽ فؼال  (3)
ّ
هذا كذب طظ

لؿا أتقين بالؽتاب ، أكا مل أقّره ومل أقرضف، بّقـت هذا يف طدد مـ الؿجالس ورددت طؾقفؿ يف ذلؽ

أن اإليؿان ٓ قوه، فتحت الؽتاب فنذا صاحبف يؼرر فقف طؼقدة الخقارج، رأيت مـف شقئا يسقرا جدا

 :أي– فؼؾت لف، ٕخذ الؽتاب -وسّؿاه يل-فجاءين طظ الحؾبل وواحد معف ، يتبّعض وٓيتجّزأ و..

طؼقدة قمل أقرأ مـف إٓ شقئا يسقرا ورأيت أكؽ تؼرر فقف مسللة اإليؿان طىل كح -لعظ حسـ الحؾبل

 =فلخذوا الؽتاب وكشروا ما كشروا مـ الؽذب ، مسّطر يف الؽتابقت ذلؽ لف بؿا هفبّقـ، الخقارج
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   ن الشقخ إلباين إققلف ٓمـ باب أخّػ الضرريـ  كتخاباتبلكف كان يػتل با

؟؟لدفع أكبر الؿػسدتقـوأ
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والبفتان.. واهلل الؿستعان. =

ُسئؾ الحؾبل يف لؼاء صحػل آخر ]لؼاء الشقخ طظ الحؾبل يف صحقػة السقسـة[ كؿا يف مققعف:  (1)

البرلؿاكات  مقضقع": فؽان جقابف "هؾ ترى جقاز البرلؿاكات والترشح لفا؟": السمال أيت

وبالتايل كحـ ، طؿرووزيد أوكػقف متعؾؼ بػتقى مـ طظ أولقس وجقده أ، شلء واقع ما لف مـ دافع

وإٓ فابتداًء كحـ كعتؼد أنَّ الشقرى اإلسالمقة تختؾػ طـ الظروف ، كتعامؾ معف كشلء واقع

 ."الديؿؼراصقةوالبرلؿاكقة أ

 "ترشح لؾبرلؿان جائز؟المؽ أنَّ الهؾ أففؿ مـ ك": ثؿ كان السمال أخر

وإكؿا تؽؾؿُت !، فنىل أن مل أذكر الجقاز مـ طدمف!، هذه قضقة أخرى": فلجاب الحؾبل بؼقلف

!، إنَّ واقع البرلؿان ٓ يغقره فتقى مـل وٓ مـ غقري: وقؾُت !، طـ البرلؿان كقاقع ما لف مـ دافع

وبالتايل فننَّ ، فا طربقفا ودولقفامقجقد يف أكحاء العامل شرققفا وغربق -ولألسػ-مٌر إٔكف أصبح 

ومع ذلؽ فالػتقى التل كان طؾقفا شقخـا الشقخ إلباين ، فتقىوالؼضقة لقست متعؾِّؼة بشخص أ

تزكقة لؾـػس يف مقضع ٓ يجقز فقف التزكقة ابتداًء: وهذا قأكف ٓ يجقز الترشح ابتداًء ٕنَّ الترشح ه

ـْ صؾبفإكا ٓ كقلِّل ه»ما جاء فقف الـفل الـبقي  وهذا ٓ شؽ مقضع مـ مقاضع القٓية ، «ذا إمر َم

ما دام هذا إمر : ولؽـ يف الققت كػسف، فال يجقز التصدر لف وٓ صؾبف، والؿسمولقة والؼقادة لألمة

مع ، كان يجقز اكتخاب إصؾح وإفضؾ وإقؾ مػسدة اهلل واقع ما لف مـ دافع فشقخـا رمحف

!، دكتقر الشريعةوالشقخ صاحب الؾحقة أقرصًا بلْن يؽقن إصؾح هالتـبقف ها هـا بلكف لقس ش

قد يؽقن ، وأكا أطتؼد أنَّ الؿجالس البرلؿاكقة مجالس خدمات، فإمر مرتبط بصالح الؿجتؿع

وجف مـ وجقه العشقرة يؼقم باإلصالح ويؼؾؾ الػساد أكثر مـ الحزب الػالين وشقخ قبقؾة أ

 ."بلفرادها كلشخاصوػالكقة بصػتفا الؽؾقة أالجؿاطة اإلسالمقة الواإلسالمل أ

سمال مفؿ لؾشقخ طؾل الحؾبل ": وقال يف مقصـ آخر طبر مـتداه الؿذكقر آكًػا تحت طـقان 

: طقـ ما كان يػتل بف شقخـا اإلمام إلباين قه ما كصف: الذي أراه دم هذا الؿقضقع " حػظف اهلل

 اهـ...! اكتخاب إصؾح دفًعا ٕكبر الؿػسدتقـ)جيقز 

مسائؾ   بعـقان رسالة أرسؾفا لؾشقخ إلباين  ولؾشقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل  قلت:

ورجقطف طـ فتقاه السابؼة  والتل طؾقفا تقققع الشقخ إلباين  طصرية دم السقاسة الشرطقة

أيـ إماكة يف ؟! وأهنا حرام ٓ تجقز ٓ لؾضرورة وٓ لغقرها ،بجقاز آكتخابات لؾضرورة

 الـؼؾ؟؟؟

 =يف العدد الثاين ! [إصالة إردكقة]الذي قام بـشرها يف مجؾة قوالعجقب أن طظ حسـ ه
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 (!!:24 - 16)صحقػة  =

 ؟.هؾ جيقز آشتراك دم البرلامكات: ما كصف وقد سئؾ الشقخ إلباين 

ا أن يف الجزائر طـدكاقوه، سمال ثان الطاٜل: مقِّقـ ما حؽؿ دخقل اإلسال: وهق، ُمؾِح  جد 

 ، برلؿان الدولة؟البرلؿان

إضاطٌة لؾجفقد اإلسالمقة فقام ٓ فائدة مـ دخقهلؿ قبؾ ه، كحـ ٓ كرى هذا جائزاً  ! صبًعا الػٔذ:

َل ذلؽ  .حتؽؿ بغقر ما أكزل اهلل -معؾقم قكام ه -هذه البرلامكات : دم البرلامن؛ ٕنَّ َأوَّ

يعـل ، يدخؾقن بـقَّة صقِّبة وصالحة - ضفؿبع -همٓء الذيـ يدخؾقن البرلؿاكات قد : وثاكقاً 

ة: لؽـَّفؿ يتـاسقن إن مل َكُؼؾ، يظـُّقن أنَّ بنمؽاهنؿ أن ُيغقِّروا مـ الـظام الحاكؿ ، َيـَسْقن حؼقؼًة ُمرَّ

اًما َفُفؿ ٓ وإِذ إمُر كذلؽ ، وهل أنَّ همٓء الذيـ يدخؾقن يف البرلؿان هؿ محؽقمقن ولقسقا ُحؽَّ

ِـّظاَم الحاكؿ، ؾقا شقئاً يستطقعقن أن يػع ون أن ُيسايِروا ال  ! كان خمالػًا لإلسالمقول، بؾ هؿ َسَقْضطرُّ

ك بالؿقثاق القصـل لعؾَّؽؿ ابُتؾقتؿ أيضًا وأ، ولعؾؽؿ سؿعتؿ، وكحـ أن هـا كعقش دم مشؽؾة ما ُيسؿَّ

  ؟بؿا ابُتؾقـا كحـ بف

، الؽافرة التل ُتعارض اإلسالمَ  فالؿقثاق القصـل معـاه آطتراف بؽؾِّ إديان وإحزاب

ُة ، وحقـئٍذ ستؼقم معارك كالمقة وجدلقَّة دم البرلامن، وآطتراف بقجقدها دم البرلامن وتمَخذ الؼضقَّ

 ! .كان مبطالً قالؿـتصر ولقوحقـئٍذ الذي صقُتف أكثر يؽقن ه!!، بالتصقيت

 .الـظام فؾفذا ٓ جيقز أن يدخؾ الشباُب الؿسؾُؿ دم البرلامن بؼصد إصالح

ِـّظام هبذه الطريؼة الؿبتدطة مـ أصؾفا هل بدطة؛ ٕكَّؽؿ تعؾؿقن كظام البرلامن ، ٓ يؽقن إصالح ال

جَؾ والؿرأة، قائؿ طؾك أساس آكتخابات وِمـ هـا يبدأ بطالن هذا ، وآكتخابات أيضًا تشؿؾ الرَّ

 .الـظام وخمالػتف لإلسالم

لؽؾٍّ مـفام حؼٌّ ، فال فرق بقـ الصالح والطالح، لطالحثؿَّ كظام آكتخاب يشؿؾ الصالح ويشؿؾ ا

 ! .ُيـتَخبوأن َيـتِخب أ

فا بقـ العامل وبقـ الجاهؾ بقـام اإلسالم ٓ يريد أن يؽقن جمؾُس ، ثؿَّ ٓ فرق دم هذه إجـاس كؾِّ

 ،جمؾس الشقرى إَّٓ أن يؽقن مـ كخبة الشعب الؿسؾؿ ِطؾامً وصالحًا ورجآً قالبرلامن الذي ه

 ! ولقس كساءً 

ـٌ الؿخالػة مـ أول خطقة دم مقضقع البرلامن الؼائؿ طؾك آكتخاب الذي يتـاسب مع  فنذًا مبقَّ

ار  -الؽػار   .وٓ يتـاسب مع كظام اإلسالم -كظام الؽػَّ

وأن ُيربُّقا أكػسفؿ ، وطىل هذا فقجب أن يظؾَّ الؿسؾؿقن ُيْعـَقن بالعؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح

الفدى  سؾسؾة] .وأن يبتعدوا طـ البرلامكات الجاهؾقة هذه،  هذه التصػقة والتربقةوشعقَبفؿ طىل

 [.444 - والـقر
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  حقث صبع رسالة وطّؾؼ طؾقفا  -حػظف اهلل-صالح الػقزان  الشقخ كذبف طىل

يف مسائؾ اإليؿان والتَّؽػقر  ،إسئؾة العراقّقة" كسب اإلجابة لف وسؿاهاو

قخ صالح بـ فقزان الػقزان ،الؿـفجقَّة ظ ضبط وَتْعؾقؼ ط ،وأجقبة فضقؾة الشَّ

(وفقفا مسائؾ تخالػ ه1426وكشرهتا دار الؿـفاج بالؼاهرة طام )، حسـ الحؾبل

 ،كػاها طـف مجؾة وتػصقالوبف بؿا كسب إلقف مـ تؾؽ إجقبة فؽذّ  ،طؼقدة أهؾ السـة

فؽتب مؼآ ، فالقاجب طؾقف أن يتقب إىل اهلل لؽـ أبك إٓ العـاد وآستؽبار

كؾؿة طؾؿقة حقل إسئؾة " ذه الـسقانتذكقر الشقخ الػقزان بؿا أخ"بعـقان 

 ."العراققة
(1)

  

 .اشتفر بالؽذب يف وقائع كثقرة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (145ـ  144: لؾؿزيد مـ الػائدة يف تؽذيب الشقخ صالح الػقزان لعظ الحؾبل اكظر )ص (1)

ؼال لف طـقكف قال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ بعدما فضحف بإدلة والبراهقـ يف م (2)

ر كػَسُف بالجفؾ والعـاد والؽذب]بـ مـ ، إن الحؾبل جاهؾ كّذاب: [الحؾؼة الثاكقة - الحؾبل ُيَدمِّ

.... فؽؿ هل إكاذيب .كذابقومـ أجرأ الـاس طىل الحؾػ باهلل وه، أجرأ الـاس طىل الؽذب

ب فقفا بالحؼ والصدق، التل كذهبا يف هذه الؿسللة وحدها هذا الؽذب يسؼط إن ما دون ، وكذَّ

 .وٓ يمخذ مـف العؾؿ، وٓ ُيصدق يف أخباره، فال ُتؼبؾ لف شفادة، صاحبف طـد أهؾ العؾؿ

ٓ يمخذ مـ رجؾ ، ٓ يمخذ العؾؿ مـ أربعة ويمخذ مؿـ سقى ذلؽ": قال اإلمام مالؽ 

 وٓ مـ، وٓ مـ سػقف معؾـ بالسػف وإن كان مـ أروى الـاس، الـاس إىل هقاهقصاحب هقى يدط

وٓ مـ رجؾ لف ، ملسو هيلع هللا ىلصرجؾ يؽذب يف أحاديث الـاس وإن كـت ٓ تتفؿف أن يؽذب طىل رسقل اهلل 

سقر أطالم و، (164)ص الؽػاية يف طؾؿ الرواية، "فضؾ وصالح وطبادة ٓ يعرف ما يحدث

 .()8/67/68الـبالء

ة وصاحب بدط، وكذاب، غالط ٓ يرجع، يؽتب الحديث إٓ طـ أربعة": وقال ابـ الؿبارك

ـْ ِحْػظِف، إىل بدطتفقوهقى يدط
ث مِ  الؽػاية يف طؾؿ الرواية، "ورجؾ ٓ يحػظ فُقَحدِّ

 .(143)ص

صاحب هقى ، إٓ طـ ثالثة، طـ الـاس كؾفؿ: فؼال، وُسئؾ أمحد بـ حـبؾ طؿـ ُيؽتب العؾؿ؟

 =، "طـ رجؾ يغؾط فقرد طؾقف فال يؼبؾوأ، كذاب فنكف ٓ ُيؽتب طـف قؾقؾ وٓ كثقروإلقف أ قيدط
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 ما قالف طؾؿاء الؾجـة الدائؿة لإلفتاء يف  قتحريػف يف الـؼؾ طـ أهؾ العؾؿ وه

حّؼف.
(1)

 

 ما قالف طؾؿاء الؾجـة الدائؿة لإلفتاء وغقرهؿ مـ أهؾ  قبتره لؽالم أهؾ العؾؿ وه

قد طرف بذلؽ.العؾؿ يف حّؼف و
(2)

 

  ما قالف طؾؿاء الؾجـة  قهوتعؾقؼف طىل كالم أهؾ العؾؿ بتحؿقؾ كالمفؿ مآ يحتؿؾ

الدائؿة لإلفتاء وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ يف حّؼف.
(3)

 

  هتقيـف مـ الحؽؿ بغقر ما أكزل اهلل بدطقى أن العـاية بتحؼقؼ التقحقد يف هذه

ما قالف طؾؿاء  قوه ،غؾط شـقعوهذا  -الرافضة  -الؿسللة فقف مشاهبة لؾشقعة 

الؾجـة الدائؿة لإلفتاء يف حّؼف.
(4)

 

  تلصقؾف لؼقاطد فاسدة كاسدة قبؾ ثالثقـ طامًا ضد الؿـفج السؾػل يف الجرح

والتعديؾ.
(5)

 

  ققلف بلن طؾؿ الجرح والتعديؾ لقس لف أدلة ٓ مـ كتاب اهلل تعاىل وٓ مـ سـة

وإّكؿا وجد لؾؿصؾحة.، ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل 
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الؽػاية يف طؾؿ الرواية 144)ص(. 

فال يرجعقن طـ ضالٓهتؿ ، لؼد اجتؿع يف الحؾبل وكبار حزبف الفقى والؽذب والعـاد :أقْل

 .وأصقلفؿ الػاسدة ودفاطفؿ طـ أهؾ الضالل

 .(216ـ  249 :اكظر كص فتقى الؾجـة الدائؿة لإلفتاء )ص (1)

 .الؿصدر كػسف (2)

 .الؿصدر كػسف (3)

 .(216ـ  249صكص فتقى الؾجـة الدائؿة لإلفتاء )اكظر  (4)

اكظر ما كتبف شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ يف مؼال لف طـقكف بـ ، لألدلة طىل ذلؽ (5)

ضد مـفج السؾػ يف الجرح والتعديؾ ًٓ  .الحؾبل يمصؾ مـ قبؾ ثالثقـ طامًا أصق

 =لؽـ الؿشؽؾة أن مـ سؾقكقات ": قال: قال طظ حسـ الحؾبل يف شريط مسجؾ بصقتف (6)
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 لدطقة إىل تذويب الخالفات الػؽرية والػؼفقة لؿصؾحة القصـ العامة.ا

(1)
 

  ُه : ٓ َكُردُّ ُمطَؾؼًا!  -مِـ حقُث القاقعُ -ققلف يف الديؿؼراصقة بلهنا ُمصطَؾٌح طصري 

!وٓ َكْؼَبُؾُف ُمْطَؾؼاً 
(2)

 

 ه لؿـفج امتحان الـاس بإشخاص.ؤإلغا
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طؾؿ الجرح ، وتصرفات الشباب: حقث مل يػفؿقا أنَّ طؾؿ الجرح والتعديؾ أصالً وجد لؾؿصؾحة =

كشل لحػظ الؽتاب ، طؾؿ كاشئقه، مقجقد يف أدلة الؽتاب وٓ يف أدلة السـةقوالتعديؾ ٓ ه

 ها."! والسـة: ألقس كذلؽ؟

لقس إمر كذلؽ آٓف : بؼقلف -حػظف اهلل-ـ هادي وطؾؼ طىل هذا الفراء شقخـا ربقع ب

وما أطؾؿ أحدًا تػقه ، فنن الجرح والتعديؾ لف أدلتف وبراهقـف الؽثقرة مـ الؽتاب والسـة، الؿرات

 .بؿثؾ هذا آفتراء والجفؾ سقى الحؾبل

اريخ طظ الحؾبل بت أجرى مدير وكالة إكباء إردكقة )بترا( رمضان الرواشدة حقارًا مع (1)

وبحضقر طضقيـ مـ ققادات وأبـاء ما يسؿك بالحركة السؾػقة يف ، باإلفركجل 17/4/2411

وقد كؼؾ الحقار يف مققع الحؾبل يف مؼال لف بعـقان ]الشقخ ، إردن كؿر طدوان ورائد رماحة

نَّ إ: )قال فقف الحؾبل، هـاك خؾط كبقر بقـ التقار السؾػل والتؽػقريقـ[: الحؾبل يف حقار مع بترا

الظروف التل يؿر هبا العامل العربل تتطؾب تذويب الخالفات الػؽرية والػؼفقة والشخصقة لتحؼقؼ 

وآلتػاف حقل ققادتف ، وإنَّ طؾقـا يف إردن تغؾقب مصؾحة القصـ والؿقاصـ، الؿصؾحة العامة

 .ملسو هيلع هللا ىلصد الفاشؿقة الحؽقؿة التل تستؿد شرطقتفا الديـقة والتاريخقة مـ اكتساهبا لؾرسقل محؿ

، مػاهقؿ جديدة طىل العؿؾ السقاسل، الديؿؼراصقة والعؿؾ السقاسل: سئؾ طظ الحؾبل ما كصف (2)

 مققػؽؿ مـفا ومـ إحزاب؟

(: فؼد َسَبَؼ َبقاُكُف يف ُسماٍل َمَضك: الجقاب  .أّما مققُػـا مِـ )العؿؾ السقاسلِّ

ُه  : ٓ َكُردُّ يؿؼراصقَّة(: ففل ُمصطَؾٌح طصري   ! وٓ َكْؼبَُؾُف ُمْطَؾؼاً  ! ُمطَؾؼاً  -مِـ حقُث القاقعُ -أّما )الدِّ

 : بؾ َكؼقُل 

يُؿؼراصقَّة َؼِة بُعؿقِم )إذا كاكت )الدِّ ِة الَؿْحَضِة الُؿتعؾِّ موِن اإلداريَّ َمقصقلًة أحؽاُمفا التطبقؼّقُة بالشُّ

 .بؾ ٓ ُبدَّ مـفا، َمصالح القصـ والؿقاصـ: فال بلَس هبا

ُجؿؾًة  -إحؽاِم الشرطقَّة -َرْفضِ وأ-يُؿؼراصقَّة( َمقصقَلًة بالتَّصقيِت طىل َقُبقِل أّما إذا كاكت )الدِّ 

يـ اإلسالملِّ الحؼِّ -َتػصقالً وأ ة طـ الدِّ اُكؿ والُؿسؾؿقـ-: ففذا باُب ِردَّ مِـ  -أطاَذكا اهلُل وإيَّ

ها  اهــ.شرِّ

(3) صقاكة السؾػل (285: )ص. 
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 .دفاطف طـ مجعقة إحقاء الثراث الؼطبقة

(1)
 

 .دفاطف طـ مجعقة البّر
(2)

 

 .دفاطف طـ أبل الحسـ الؿلربل الؿصري
(3)

 

 .ققلف طـ أسامة بـ ٓدن الخارجل بلكف مخؾص وصاحب غقرة ديـقة
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَ -َقْد َرَأْيُت : )(142ص)الطبعة الثاكقة  ،السؾػ الصالح مـفجقال الحؾبل يف كتابف  (1)
فِل َطَدٍد مِ

ا-ِخالًفا َكبِقًرا  -الُبْؾَدانِ  فِل -َحْقَل َجْؿِعقَّة إِْحَقاء التَُّراث اإِلْسالَمِل  -! إَِلك َحدِّ الِػْتـَةِ  -ِجد 

 أمرها–َوِهَل َجْؿِعقٌَّة َتْرَفُع  -الُؽَقْيت
ِّ
َؾِػقَّةِشَعاَر  -يف َجظ ْطَقِة السَّ َؾِػقَّة: مجتفدة يف ، الدَّ َوالَعِؼقَدِة السَّ

ةَ -مؿا يجعؾفا تصقب أحقاًكا وتخطئ أحقاًكا أخرى. َوَسَبُب َهذا الِخالف ، تطبقؼ ذلؽ ـُ  -َثؿَّ َصْع

َؾِػقِّقـ فقَفا اَها، َبْعِض َأْهِؾ الِعْؾِؿ السَّ َِٓء الُعَؾؿاُء مُ ، َوَكْؼُدُهؿ إِيَّ ـْ َوبعض َهُم
ِصقُبقن فِل شلء مِ

َكْؼِدِهؿ: وبخاصة فقؿا وقع مـ تػريؼ وفرقة يف طدد مـ البالد بسببفا: والبعض أخر يف كالمف كقع 

ُمـُْذ -َوكَِباِر َأْفَراِدَها ، ِطـَْد َبْعِض ُرُؤوِسفا-َأكِّل اْكَتَؼْدُت َهِذِه الَجْؿِعقَّة  -َتؿاًما-وإِكِّل َْٕذُكُر ، غؾق

ـْ  ـَ َسـَةً  َأْكَثَر مِ  : َثالََثَة اْكتَِؼاَداٍت ُكْبَرى -ِطْشِري

لفا قَاِسل : َأوَّ  .-واستغراقفؿ فقف–اْكِشَغاُلُفؿ الَؽبِقر بِالَعَؿِؾ السِّ

ـْ ُكَبَرائِِفؿ َأَمامِل-بعض الَؿَسالُِؽ الِحْزبِقَُّة فِقِفؿ : َوَثاكِقَفا
 .-َوَقد اْطَتَرَف بَِفا َكبِقٌر مِ

ابِِؼقـ  َطَدمُ : َوَثالُِثفا ـْ ُرُؤوِسِفؿ السَّ
ـْ َرْأٍس مِ

ئِِفؿ مِ ـِ َطْبد الَخالِؼقَوهُ -َتَبرُّ ْحَؿ َوَقد  -َطْبُد الرَّ

 .!! -كازًطا َمـِْزَع التؽػقِر: َوُهْؿ َيْعِرُفقن ! اْكَحَرَف َمـَْفُجفُ 

ُر فِقَفا ُكْصِحل لَِفُمِٓء اإِلْخَقةِ  ـْ  -تِل َلُفؿ يف أشقاءُرْغَؿ ُمَخاَلػَ -َوَهِذِه ُفْرَصٌة ُأَكرِّ
ِؤ مِ بُِؾُزوِم التََّبرُّ

ِؤ  ـْ َطَدِم التَّبَرُّ
ْأس: لَِؿا َيـُْتُج مِ ـْ َشِديِد البالء والَبْلس -مِـْفُ -َهذا الرَّ

. فضاًل طـ الُؿالحظات !! مِ

اُهؿ مِـفا-إخرى التل َفَتَحْت طؾقفؿ أبقاَب شر  كثقرة  يف ِغـًك  -ِفؿلَِدْطَقتِ -: هؿ -طافاكا اهلُل وإيَّ

فؼد رأيـا مـفؿ ، -جزاهؿ اهلل خقًرا–طـفا. لعؾفؿ يستجقبقن ويتجاوبقن: ولقس ذلؽ ببعقد طـفؿ 

 .(بعض التجاوب طقاًكا زادهؿ اهلل تقفقًؼا

َٓ َوُمخاَصَؿَتَفا": )ثؿ قال َٓ َأَرى ُمعاَداَتفا َو َّٓ َأكِّل  َٓ أُ ، َوَمَع َهِذِه آْكتَِؼاَدات َجِؿقًعا إِ قِرُّ الَبتََّة َو

َطاَء َأكَّفا ُقْطبِقَّة ةوأَ ، ادِّ  .اهــ!!("-َبْؾ َأَكا َطَؾك َيِؼقـ َأكَّفؿ طىل َطْؽس َذلِؽ- ! َتْؽِػقِريَّ

 .(552: )ص صقاكة السؾػل: لؾؿزيد مـ الػائدة اكظر

(2) صقاكة السؾػل (552: )ص. 

(3) صقاكة السؾػل (529: )ص. 

 =فؽان جقابف كؿا يف ]سؾسؾة إجقبة الحؾبقة طىل إسئؾة ، ٓدن امة بـسئؾ طظ الحؾبل طـ أس (4)
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 حسـ الؿلربل الذي استفدف فقف قالذي ألػف أب" السراج القّهاج" دفاطف طـ كتاب

الؿـفج السؾػل.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صالب قوإٓ لقس ه وطـده غقرة ديـقة أسامة بـ ٓدن رجؾ صاحب مال: [14الشرطقة/ الشريط  =

وسائؾ اإلطالم وطىل ألسـة الـاس ويحاط بؿجؿقطة مـ الحزبققـ  طؾؿ فؿا وجد كػسف إٓ يف

رقؿ واحد  الؿطؾقبقفف وكؿا ققؾ مل يبؼ شلء يخاف طؾقف وٓ مـف، همٓء والتؽػقريقـ وما أشبف

 .باستطاطتف أن يػعؾفقوبالتايل يػعؾ ما ه، ٕمريؽقا

 .بف أكف مخؾص إن شاء اهلل وٓ كزكقف طىل اهلل ولؽـ ضــا

معروف قكحـ ٓ كقافؼ طؾقفا وٓ كرتضقفا كؿا ه تـؼؾ طـفووإن كاكت هذه آمقر التل يػعؾفا أ

 ومـفج طؾؿائـا.اهـ يف مـفجـا

مـفج الشخص ٓ مـ  التحذير مـ :ومـ هـا يبرز خطر الؼاطدة الباصؾة التل مػادها قلت:

وإكؿا ، ٓدن الؽالم يف ابـ ٓدن ٓ لذات أسامة بـ: طبد العزيز الريس حقث قالفا "الشخص كػسف

 الؿسؾؿقـ. لػعالف وما جرَّ طىل

 أن الدطقات والؿـاهج والػرق ٓ أما طؾؿت: بؼقلف –حػظف اهلل-ورد طؾقف شقخـا طبقد الجابري 

فؽقػ ٓ ، ويـظِّرون لفا، يـافحقن طـفا ويقالقن ويعادون فقفا، تؼقم وحدها؟ بؾ يؼقم هبا أفراد

شريطؽ)حؼقؼة  ومع إسػ أكؽ قد قررت وكررت هذه الؼاطدة الػاسدة يف !! يلخذون حؽؿفا؟

ف فلجبت "والؿصؾحقـ... أهنؿ يردون طىل الدطاة: ثاكقةالشبفة ال": الجامقة( حقث قؾت فقف ما كصُّ

الشريط كػسف لؿا استعرضت شبفة  وكررهتا يف !! "العبرة بالؿـفج ٓ بإفراد كؿا سقليت": بؼقلؽ

ال أسامة بـ ٓدن وأن العؾؿاء الؽالم يف ابـ ٓدن ٓ ": تؽؾؿقا فقف قؾت تثار يف الؽالم طـ الضَّ

فؿـ الظاهر البقـ أن العؾؿاء الذيـ  !! "طىل الؿسؾؿقـ عالف وما جرَّ وإكؿا لػ، لذات أسامة بـ ٓدن

ومل يتعرضقا ، إكؿا كالمفؿ طؾقف لػساد مـفجف وبطالكف، ٓدن حذروا وٓ يزالقن يحذرون مـ ابـ

 .تؼعقدك لؾخطل أيـ أوصؾؽ فاكظر !! لذاتف الخؾؼقة

 طـ أسامة بـ ٓدن بلكف قبؾ مقتف قال سؿعت الشقخ العالمة أمحد يحقك الـجؿل  

 ."شقطان"

َؾْعُت طىل رسالة ": قال طظ حسـ (1) التل كتبفا أخقكا  السراج القهاج يف بقان الؿـفاجفؾؼد اصَّ

الحسـ مصطػك بـ قالشقخ/أب، والداطل إىل اهلل طىل بصقرة، صالب العؾؿ الـبقي، الػاضؾ

َلُف اهلل خقر إماين- إسؿاطقؾ السؾقؿاين ُؾ ، بديعة الؿبـك، قتفا رسالة رفقعة الؿعـكفللػ :-َكقَّ ُتَمصِّ

ـَت هذه …شبفات وضـقن ذوي البدطة والؿحـة -بؼّقةٍ - وتردُّ ، طققن طؼائد أهؾ السـة ولؼد َتَضؿَّ

ًٓ طؾؿقة دققؼة ٓ يستغـل طـفا مسؾؿ ما -طىل وجازهتا–الرسالة  وإين ، طىل أيِّ درجٍة كان- أصق

ًٓ إذا : أققل لؽؾ قارئ ُمـِْصٍػ  ًٓ وأ، رأيت إشؽا  =، واطرف الحؼ، فاسلل واستػسر، استصعبت مؼا
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 .دفاطف طـ الؿغراوي التؽػقري

(1)
  

 ـ محؿد حسان الؼطبل.دفاطف ط
(2)

 

 .دفاطف طـ الحقيـل التؽػقري
(3)

 

  ملسو هيلع هللا ىلصدفاطف طـ العقد شريػل الطاطـ يف أصحاب الـبل. 

 .تػريؼف بقـ العؼقدة والؿـفج مـ حقث الحدوث والقاقع
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: حديث الـبل  -بعدُ - ثؿ َتَذّكر، والغؿز..قبؾ ذلؽ، والطعـ، وإياك والتـػقر، وتضّؾع بالحجة =

 ."ٓ يممـ أحدكؿ حتك حيب ٕخقف ما حيب لـػسف مـ الخقر»

ؾ، واهلل العظقؿ أسلل حتك مـ ، الرسالة كؾ كاضٍر فقفا أن يـػع هبذه، وبلسؿائف الحسـك أتقسَّ

 .ُيعاديفا. وصىل اهلل وسؾؿ وبارك طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ

 .طظ بـ حسـ الحؾبل إثري: وكتب

(1) صقاكة السؾػل (529: )ص. 

أن ما ، أققل واهلل شفقد: يف الؿغراوي الؿغربل فؼد قال، وأما قبؾ ما يظفر ما طـده مـ آكحراف

تخالػ مـفج ، طؾقف مـ مالحظات طدد مـ اإلخقة... أققل هذه إخطاء أخطاء واضحةوقػت 

وما يظـ أكف لف فقف سؾػ ، ويجب طىل الشقخ الؿغراوي أن يتراجع طـفا بصقرة واضحة السؾػ.

، مخطئ فقفاقأما الؼضايا الظ ه، والحؿد هلل مقجقدون، يرفع إمر إىل طؾؿاء، قضقة طؾؿقةوأ

بؾ ، وٓ تؾؿس آطتذار فقفا، ٓ يجقز السؽقت طـفا، بقع وغقره مـ الؿشايخوبقـفا الشقخ ر

  !!!! يجب أن يرجع طـفا بؽؾ وضقح

(2) صقاكة السؾػل (158: ص). 

أخقكا الشقخ الزغبل وإخ : أما الػئة إخقرة وهل:  قال طظ الحؾبل يف محؿد حسان مثـقًا طؾقف

همٓء : إسحاق الحقيـل فلكا أققلققكا الشقخ أبمحؿد حسان أخقكا الشقخ محؿد حسان وأخ

سؾػققن أققلفا بؿىلء فؿل همٓء سؾػققن لقسقا تؽػقريقـ ولقسقا قطبققـ وٓ يخالػقكـا يف أولقاء 

 !! .آمقر

(3) صقاكة السؾػل (527: )ص. 

لعؼقدة مسللة بقـ ا- (255ص)الطبعة الثاكقة  مـفج السؾػ الصالحقال طظ الحؾبل يف كتابف  (4)

حصؾ أنَّ أحًدا كان ذا طؼقدة سؾػقة يف قفؾ، الؿـفج سقاج العؼقدة وحصـفا الؿـقع": -والؿـفج

 -طؼقدة ومـفًجا أ -فننَّ الشلء إققى فقف  –غقرهوحزبًقا كان أ–كػسف ولؽـف مـحرف يف مـفجف 

 =!!، لتل يعقشفاالذي سقسقطر طؾقف ويمثر فقف: بحقث ٓ يستؿر كؿا يؼال يف حالة اكعدام القزن اقه
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  تػريؼف بقـ الؿـفج والعؼقدة بحقث ٓ يمثراختالف الؿـفج إذا صحت العؼقدة

.وققيت وٓ يخرج طـ السؾػقة
(1)

 

 ه لؼاطدة فاجرة آثؿة وهل أن كؾؿة غثائقة إذا صدرت مـ سـّل ٓ تعتبر سباتؼعقد، 

وإذا صدرت مـ مـحرف تعتبر سبا.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما أن تمثر طؼقدتف طىل مـفجف فُقصبح !، فنما أن يمثر مـفجف طىل طؼقدتف فقمول مبتدطًا مؽشقفاً  =

 .اهـ"وكجد وكصبر وكتصبَّرقولذلؽ كدط، وإنَّ إخقرة ٕحب إلقـا مـ إوىل!، سؾػقًا معروفاً 

: [47ـقر يف الدققؼة مـ سؾسؾة الفدى وال 751كؿا يف ]الشريط رقؿ  ُسئؾ الشقخ إلباين 

ففؾ الؿـفج لقس مـ  ! ؟"فالن سؾػل العؼقدة ولؽـف طىل مـفج اإلخقان": ما مدى استؼامة ققل

ولؽـف لقس بسؾػل ، العؼقدة؟ وهؾ ُطرف هذا التؼسقؿ طـد السؾػ: فقجد رجؾ سؾػل الؿعتؼد

 ! الؿـفج؟

: لؽـ !! كقًا سؾػقاً وٓ يؿؽـ أن يؽقن إخقا، ٓ يػترقان يا أخل": حازماً  فؽان جقابف 

أما أن يؽقن سؾػقًا ، إخقاكقًا يف بعض وسؾػقًا يف بعضوأ، سقؽقن سؾػقًا يف بعض وإخقاكقًا يف بعض

. اإلخقان !! طىل ما كان طؾقف أصحاب الرسقل طؾقف السالم: ففذا أمر مستحقؾ الجؿع بقـفؿا

يعـل إذا تصقركا  ! صالح؟إىل ماذا يدطقن؟ هؾ يدطقن إىل دطقة السؾػ ال، صقب، الؿسؾؿقن دطاة

لؽـ يف جاكب !، فنًذا هذا لقس سؾػقاً ، ٓ: إىل دطقة سؾػقة؟ الجقابقيدطق: هؾ ه! إخقاكقًا سؾػقاً 

 ."ومـ جاكب آخر يؽقن لقس كذلؽ، يؽقن كذلؽ

فنذا كان هـاك رجؾ سؾػل ": [8/11ويف جقاب آخر قال كؿا يف ]دروس مػرغة لؾشقخ إلباين 

كالذي يجؿع قفف، أخرى يف أفؽارها ويف دطقهتا ما يخالػ الدطقة السؾػقةإىل مجاطة قيدطقثؿ ه

. لؽـ هذا يـؽر طؾقف: ٕين أطتؼد أنَّ هذا السؾػل ٓ يعؾؿ أنَّ يف تؾؽ ! بقـ كؼقضقـ يف أمٍر واحد

فنذا طؾؿ وُبقِـّ لف فػل اطتؼادي أكف بعد ذلؽ ٓ يستطقع أن ، الجؿاطة ما يخالػ الدطقة السؾػقة

وأن يعاشرهؿ ويبث الدطقة السؾػقة ، كؾ ما يؿؽـ أن يػعؾف أن يخالػفؿ، ؾؽ الدطقة إصالًقايتبـك ت

ٓ يؿؽـ الجؿع : دطقهتؿ ويؾتزمفا كؿا يؾتزم الدطقة السؾػقة. خالصة الؼقلقٓ أن يتبـك ه، بقـفؿ

قة بقـ الدطقة السؾػقة وغقرها مـ الدطقات بالؽؾقة: ٕنَّ يف تؾؽ الدطقات أشقاء تخالػ الدط

 ."السؾػقة قطعاً 

(1) صقاكة السؾػل (71: )ص. 

ُثؿَّ تراجعتُؿ ، سب ا إّن َوْصَػ الصحابِة بالُغثائقَِّة لقَس : ُقؾُتؿ:  كصُّ آستػساِر الثالث": قال الحؾبل (2)

لِ  ففؾ الثاين، ٓ يجقُز َوصُػُفؿ بالُغثائقَّةِ : وُقؾُتؿ  ؿ؟؟واطتراٌف بلكَُّؽؿ أخطلتُ ، اطتذاٌر طـ إوَّ

 = : فلجقُب 
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 كصحح وٓ كجّرح.: تؼريره لؼاطدة

(1)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِل  لقَس الؼقُل  = : ذلُؽؿقبؾ ه، -ألبتَّةَ -الثاين تراُجعًا طـ الؼقِل إوَّ ـٌ أنَّ وصَػ  تؽؿقٌؾ لف وتبقق

( لؾصحابِة بالُغثائقَِّة )ٓ يُجقُز( ـِّلِّ َصَدَر هذا قبخالِف ما ل سب ا... )لقَس  -مـفُ -ولؽـَّف ، )السُّ

بِّ ) مِـ غقرِ  -الذي ٓ يجقزُ -الَقصُػ الَؼبقُح  ـُ الطعـ والسَّ (: فنكَّف طق  وٓ، فال )تراُجَع(...ُسـِّل 

 "...َتعاُرض

حسـ  واهلل ما سؿعـا مثؾ هذا الفراء إٓ يف الؿؾة أخرة وبإخص مـ الؿبتدع طظ قلت:

 الحؾبل ومـ كان طىل شاكؾتف.

بة مـ الّسـّل قديؿا وحديثا أّن وصػ الّصحا مـ سؾػؽ يا حامؾ لقاء التؿققع مـ أئّؿة اإلسالم

 ؟بالغثائقة لقس سبا  

ومـ كان هذا حالف أي سؾػقة يتبّجح ، وقّؾ ورطؽ فؾّبست ودّلست وكذبت، قّؾ طؾؿؽ فؼّعدت

 .هبا

فالؿلربل صاحبؽ ، ملسو هيلع هللا ىلصذكرت هذه الؼاطدة الؿاكرة لتحؿل الذيـ يسبقن أصحاب الـبل 

رضل -أبل سعقد الخدري يطعـ يف و ،ٕصحابف فقفا خؾؾ ملسو هيلع هللا ىلصوأن تربقة الـبل ، يصػفؿ بالغثائقة

وخديـؽ محؿد حسان ، صعـات فاجرة آثؿة -اهلل طـف وأرضاه ولعـة اهلل طىل مـ أبغضف وطاداه

 .الغبل والققح وإمحؼ والؽاذبوبالؿجرم والخبقث  بـ الحؿؼ الخزاطل اويصػ طؿر

يطعـ يف و يتـؼص الـبل صىل اهلل طؾقف وسؾؿ والصديؼة بـت الصديؼ ػل الؿبتدع الضالوالعقد شري

ويصػ صحابّقا ، بطعـات شاهبت الروافض-طؿر الػاروق وطظ بـ أبل صالب وأسامة بـ زيد 

ثؿ تليت يا طظ حسـ بؼقاطد فاسدة كاسدة ، وغقر ذلؽ مؿا طـدهؿ مـ العظائؿ -جؾقال بالشقطان

بحؿؾ الؿجؿؾ طىل الؿػصؾ وتطبؼ ووهل التػريؼ بقـ السـل والؿـحرف إذا صدر مـف الطعـ 

 وغقر ذلؽ مـ التالطب يف ديـ اهلل تعاىل. [كصحح وٓ كجرح]دة قاط

لؾؿزيد مـ ، تالطب بلحؽام ديـ اهلل تعاىلقوه، ـ كالمؽ إول والثاين مـ أحّط أكقاع العـاد

 . (168)صقاكة السؾػل: الػائدة اكظر

 الحؾبل يف إحدى حقاشل كتابف  (1)
ُّ
يف أثـاء  (147ص)الطبعة الثاكقة  مـفج السؾػ الصالحقال طظ

أهؿ -والحالة هذه  -فالطعـ هبؿ : )دفاطف طـ مجعقة إحقاء التراث اهؿ وبقَّ ـْ زكَّ ، قد يؽقن صعـًا بَؿ

 .(كعؿ يخطئ الجؿقع لؽـ البحث يف البدع والتبديع

ـْ أردتَّ ما أردتَّ : )[136( ص4وقال يف الؿصدر السابؼ ]هامش ) وإكؿا الذي !، َخطِّئ َم

 .ا هـ!!(والتشـقع، والفجر، والتبديع، إلػاظ: كحذره مـف وكحاذره

ومـ الغريب أنَّ الحؾبل كػسف قد كتب يف البقان الؿققَّع مع الشقخ ربقع حػظف اهلل وغقره يف : قلت

 =كصحح ": ققل بعض الـاس: )بقتف حقل فتـة أبل الحسـ الؿلربل وققاطده الباصؾة: فؼال الحؾبل
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 الؿقازكات بذكر ما لؾؿخالػقـ مـ حسـات :تؼريره لؼاطدة.

(1)
 

 الجرح الؿػسر مؼدم طىل التعديؾ :هتقيشف طىل قاطدة.
(2)

 

 اشتراط آمجاع يف التبديع" دةتؼعقده لؼاط"
(3)

 

  كجعؾ خالفـا يف غقركا سببا لؾخالف بقــا"تؼعقده لؼاطدة ٓ"
(4)

التل تشبف قاطدة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـْ يستحؼ التجريح فال يزال أه، باصٌؾ بقؼقـ "وٓ كجرح = حقن َم ؾ الحديث مـ قبؾ ومـ بعد يجرِّ

ًٓ يف مـتدياتف بعـقان(، بالؼقاطد العؾؿقة وإصقل الشرطقة فليُّ الػريَؼقـ "]: ثؿ يؽتب الحؾبل مؼا

ـِ إْن كـُتؿ تعؾُؿقن وهذا يدل طىل تؾقكف وتغقره ، [! بالُء التجريح... أم لقاُء التصحقح؟ "أحؼُّ بإم

 .!! واكحرافف

 .(158: )ص صقاكة السؾػل: لؾؿزيد مـ الػائدة اكظر

(1) صقاكة السؾػل (139: )ص. 

(2) صقاكة السؾػل (92: )ص. 

 .الؿصدر كػسف (3)

أحب أن أكبف هـا الققم إىل شلء يغالط بف ": -حػظف اهلل-قال شقخـا محؿد بـ هادي الؿدخظ  (4)

هذه ، السؾػققـ فتؽ السفام بال ققس وٓ وتريف صػقف  وهل قاطدة خبقثة أّثرت وفتؽت، الققم

 كجعؾف سبًبا يف اختالفـا فقؿا بقــا( اختالفـا يف غقركا ٓ) :أثؿة الػاجرة الؿجرمة الظالؿة الؼاطدة

 .ما شاء اهلل

وأكا ، مـ رؤوس السـةوتراه مـ طؾؿاء السـة أ إذا كان أكا وأكت كختؾػ هذا مبتدع وأكت: يعـل

وصعـف يف كتاب ، ملسو هيلع هللا ىلصكالمف مـ صعـف يف أصحاب رسقل اهلل  مـ-إدلة-كالمفأققؿ لؽ الؽالم مـ 

اختالفـا ": فقف مثؾ هذا يؼال، وصعـف يف بعض خؾػاءه الراشديـ، ملسو هيلع هللا ىلصيف سـة رسقل اهلل  وصعـف، اهلل

 .وكذب أبًدا هذا فجقر، ؟"فقؿا بقــا يف غقركا ٓ يـبغل أن يؽقن سبًبا يف اختالفـا

أكت تدافع طـف وأكا أكصر ، تريدين أصـػف مع أهؾ السـة؟ وأكت، بدعإذ هذا مصـػ مع أهؾ ال

باب وأكا يف باب  أكت يف، أكا وأكت لسـا سقا، ٓ واهلل حتك يعقد الؾبـ يف الضرع، السـة تريدكا سقا؟

 .وإياك ما يؿؽـ أن كؾتؼل أكا، أكت يف الؿشرق وأكا طـؽ يف الؿغرب، آخر

خالفـا يف غقركا ما يقجب ": مثؾ هذه الشاكؾة يؼقل طىلفؿـ كان ، وهؽذا اقرؤوا كتب الســ

ثؼة هذا ضعقػ هذا صدوق هذا  إذا اختؾػـا يف هذا هذا، هذه قاطدة فاجرة "بقــا اختالفـا فقؿا

ما طرفت طؾقف الؽذب صادق  هذا تؼقل يل كذاب أققل لؽ ٓ واهلل، مـؽر الحديث هذا صح

وهذه بدطف وأكت تدافع طـف  أن أققل لؽ بدطلأما ، هذا ما يقجب آختالف بقــا، سـلقوه

 = .كجتؿع أبًدا ما، كقػ كجتؿع أكا وأكت؟ ! وتؼقل سـل
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"اتػؼـا طؾقف ويعذر بعضـا بعضا فقؿا اختؾػـا فقف كتعاون فقؿا"اإلخقان 

(1)
 

 قز اطتباره ٕققال إئؿة يف الجرح والتعديؾ مـ قبقؾ الؿسائؾ آجتفادية التل يج

اإللزام.وفقفا الخالف وٓ يصح فقفا اإلكؽار أ
(2)

 

 إلزام يف الجرح الؿػسر الؿبقـ الؿبـل طىل الحجج والبراهقـ " تؼعقده لؼاطدة ٓ

: "طىل أهؾ البدع إٓ بشرط اإلقتـاع
(3)

 

 والدطقة إىل التثبت فقف! لؼاطدة قبقل خبر الثؼة يف الحؽؿ طىل إطقان تشؽقؽف
(4)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يؼال كان إولقن يختؾػقن هذا يقثؼف وهذا، يجعؾ طؾقف ثقب آخر، هبذا أن فالؽالم هذا يؾبَّس =

يستبـ إمر  إذا مل، أما يف البدطة أمحد إذا بدع تبعقه، صقب اختؾػقا يف تقثقؼف وتضعقػف، يضعػف

يا أبا طبد اهلل ، ما طاد ألحؼف بف صقب بعد ذلؽ إذا، إذا مل يستبـ إمر لؾسـل بقـقا لف، لؾعامل بقـقا لف

حذره مـف يؿؽـ ، ٓ: قال، مع رجؾ مـ أهؾ إهقاء أهجره ٓ أكؾؿف؟ أرأيت الرجؾ مـ أهؾ السـة

حذره ، ٓ تظؾؿف يؿؽـ ما يدري، ٓ تظؾؿف يؿؽـ ما يدري صح وٓ ٕ؟، وٓ ٕ؟ ما يدري صح

 .بف هذه الؼاطدة طـدكا ثؿ إن رأيتف بعد ذلؽ يؿاشقف فللحؼف، بعد ذلؽ إيش؟ ثؿ، مـف

 الحؾبل  (1)
ُّ
ُرُه ": -(1حاشقة ) (324ص) مـفج السؾػ الصالحيف -قال طظ ـُ ما ُأكرِّ وهذا طق

، "َعُؾ اختالَفـا يف غقِركا َسَببًا لؾِخالِف بقـَـآ َكجْ ": بغقر َحؼ   !(دائؿًا: وقد اْكَتَؼَدُه َطَؾلَّ )البعُض 

ا أنَّ ُمراِدي بـ  َؾػ: : أي"اختالفـا"وَجؾِـل  ِجد  ـَّة وُدطاة َمـفج السَّ  ."أهؾ السُّ

ُرُه دائؿًا مـ ": -الحاشقة كػسفا (326ص)الؿصدر السابؼ -وقال  وهذا كػسف معـك ما ُأَكرِّ

ـَّةِ "ا ٓ يجقُز أْن كجعَؾ ِخالَفـ": ققيل ـُ َأْهَؾ السُّ ـ َخاَلَػ "فِل َغْقِركا  "آجتفادي الؿعتبر = َكْح مِؿَّ

ـَّة ـْ ُمْبَتِدعٍ : السُّ
ـَّة"َسَببًا فِل الِخالَِف َبْقـَـا : "ُسـِّل  َوَقَع فِل بِْدَطةوأَ ، مِ ـُ َأْهَؾ السُّ : َبْؾ َكَتـاَصُح "َكْح

ْبِر ، بالِعؾِؿ والَحؼِّ   ."َوالَؿْرَحَؿةَوَكتَقاَصك بِالصَّ

 .(198: )ص صقاكة السؾػل: لؾؿزيد مـ الػائدة اكظر

(2) صقاكة السؾػل (74: )ص. 

 .الؿصدر كػسف (3)

بالـسبة لؽؾؿة أن تتردد وهل كؾؿة خبر : وأكا أققل": قال طظ الحؾبل يف جؾسة مسجؾة بصقتف (4)

!!، لتل كان أهؾ العؾؿ قديًؿا يؼقلقهناكؾؿة خبر الثؼة التل تؼال الققم لقست كخبر الثؼة ا!، الثؼة

صبًعا كؾؿة خبر الثؼة إوىل !!، كؾؿة خبر الثؼة الققم هل صقرة أخرى مـ صقر التؼؾقد لألسػ

: أن هـاك !! كاكقا يطؾؼقهنا يف باب الجرح والتعديؾ الؿتعؾِّؼ بالرواة: التل كان العؾؿاء يطؾؼقهنا

 =طرف أكف ثؼة: إذا وثَّؼتف ٓ ول خبرتف بف طرف أكف ضعقػ أفؿـ خال، رأى راوًياوشقخ رأى تؾؿقًذا أ
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  الفجر يف هذا الزمـ.ققلف بعدم مصؾحة

(1)
 

 .اهتامف لإلمام أمحد بؿجالسة الرافضة
(2)

 

 .مخالطتف ٕهؾ البدع والثـاء طؾقفؿ والدفاع طـفؿ 

 .طدم قبقلف لـصح العؾؿاء 

 وأمفات ، ملسو هيلع هللا ىلص الرافضقة التل تسّب أصحاب الـبل " قـاة الؿـار" ضفقره يف

 الؿممـقـ.

 ـاة الؿـار(بلكف سـّل فاضؾ.ثـاؤه طىل مـدوب قـاة الرفض والؽػر والزكدقة )أي ق 

 جؾقسف مع فتاة متبّرجة طىل مائدة البركامج التؾػزيقين يف إحدى الؼـقات. 

  مل يستجب لـصح طؾؿاء الؾجـة الدائؿة لإلفتاء بلن يطؾب العؾؿ طىل العؾؿاء

وأن يترك الخقض يف مسائؾ اإليؿان.، الؿقثقققـ إمـاء
(3)

 

 لتعاون معفؿ ومجالستفؿ والدطقة إىل ثـاؤه طىل أهؾ البدع والدفاع طـفؿ وا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلؽ بالتصحقح ، ٕين أكا وثَّؼتف بعد خبرة وبعد دراية ! يؼال يل ما الدلقؾ طىل تقثقؼل؟ =

فؾقس ، وتؿقز كبقر، وهذه الشروط أحقاًكا لفا تؿقز، والتضعقػ: التصحقح والتضعقػ لف شروط

لؽـ هؾ !!، خبر ثؼة: يعـل هـا يؼال، ب كذا وكذا وكذاهذا حديث صحقح بسب: مـ الؿعؼقل أققل

هذه قضقة أن !!!، : هذا ٓ ُيعرف يف تاريخ اإلسالم! خبر الثؼة يف تبديع السـل وتسؾقػ الؿبتدع؟

ـْ يـتبف لفا ولألسػ الشديد، الخؾط فقفا ققي وققي جًدا : .لؾؿزيد مـ الػائدة اكظر"!ومل أر َم

صقاكة السؾػل (258: )ص. 

 .(214: )ص صقاكة السؾػلاكظر (1)

 .الؿصدر كػسف (2)

لؼد كصحتؽ الؾجـة الدائؿة بلن  ،يا حؾبل": -حػظف اهلل-قال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ  (3)

 .تطؾب العؾؿ: ٕكؽ يف كظرهؿ جاهؾ متخبط

ق بقـ الحؼ والباصؾ، فؿا ازددت إٓ تعالؿًا وتؿاديًا يف جفؾؽ إىل يقمـا هذا بؾ لجفؾؽ  ،ٓ ُتػرِّ

مـ مؼال طـقكف  ."فتؿدحف وتدافع طـف، والباصؾ حؼاً ، وتحارب أهؾف، وهقاك تجعؾ الحؼ باصالً 

 [.الحؾؼة إوىل - الحؾبل يقاصؾ تجـِّقف طىل اإلمام البخاري وغقره]بـ
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 آستػادة مـفؿ وطدم مؼاصعتفؿ يف هذا الزمان!

  سعقف يف إدخال بعض الػرق وإحزاب الضالة والتـظقؿات الؿـحرفة يف إصار أهؾ

واطتبار أهؾ السـة  ،السـة والجؿاطة: بؿا يسؿك بالؿـفج القاسع إفقح!

 والجؿاطة اسؿًا لػرق طّدة.

  الؽػار الذيـ يميدون الؿظاهرات وآطتصامات السؾػل تشّبفا بققلف بالربقع

الربقع العربل.الؿسؿك بوآكؼالبات لؾتغققر
(1)

 

 يجب أن ترجعقا إلقـا ٓ إىل طؾؿاء الحجاز. :صرف الشباب إلقف بؼقلف
(2)

 

 الؿعروفقـ بصحة الؿعتؼد وبسالمة -صرف الشباب طـ أهؾ العؾؿ الراسخقـ

 .دهؿ والطعـ فقفؿ بطعقن فاجرة وأسالقب ماكرةفقؿا طـ والتزهقد-الؿـفج

  مـ كائـاً  –الققم -ٓ وصاية ٕحد مـ الخؾؼ "أكف  :عؾؿاء السـة بؼقلفلتـّؼصف 

."السؾػققـوأ ،السؾػقة الدطقة طىل -كان أيـؿا -كان كقػؿا -كان
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقؿّل ـ]كتب الحؾبل مؼآ طـقكف ب (1) -وكحـ " :وقال فقف[ التـبقف العؾؿّل طىل كالم الشقخ صالح السُّ

فـزمان الخقف وّلك...إٓ  :-!!()الربقع العربل: وٓ أققل-يف زمان )الربقع السؾػل( -والحؿد هلل

 "...مـ جالل الؿقىل

الحسـ يف بريطاكقا مـ ربط قهذا يمكد ما كتبف أب": -حػظف اهلل-قال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ  (2)

ن طظ حسـ الحؾبل أكف يؽسب ويمكد أ -اهلل فقؽ بارك- الشباب السؾػل بعظ حسـ وسؾقؿ

بارك ، يجب أن ترجعقا إلقـا ٓ إىل طؾؿاء الحجاز :إلخقاكف لقويؼ، ن لفؿ دوراتقِّ ؽَ العراقققـ يُ 

 [.أققال العؾؿاء يف أبل إسحاق الحقيـل]اهلل فقؽ.مـ شريط 

 وٓ ! فاطؾؿ": -(2412-48-25)بتاريخ ، يف مؼالة لف كشرها يف مـتدياتف-قال طظ الحؾبل  (3)

، طىل الدطقة السؾػقة -أيـؿا كان -كقػؿا كان -كائـًا مـ كان –الققم-وصاية ٕحد مـ الخؾؼ 

ضؿـ مؼالف  ] !إكؿا يؼدس اإلكساَن طؿُؾف :الؿؼدسة ٓ تؼدس أحداً  وإن إرض -السؾػققـوأ

 (...مصارحة )وقػة

ن دطقة إيؼقل  هـاك مـ: يؼقل السائؾ": ما كصف: -حػظف اهلل-وقد سئؾ شقخـا صالح الػقزان 

 = مرجعقة ٕحد مـ أهؾ العؾؿ طؾقفا ما مدى صحة هذا الؽالم؟ أهؾ السـة لقس لفا وصاية وٓ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓبّد مـ الرجقع ٕهؾ العؾؿ، هذه فقضك معـاه الػقضك هذا كالم باصؾ: فلجاب بؼقلف =

العؾؿاء ويشؿؾ  إمر يشؿؾقوأول، [17: ]النساء ﴾ېئىئىئىئییی: ﴿قال تعاىل

مراء وتجب صاطة إ تجب صاطة العؾؿاء، العؾؿاء وإمراء: مر مـؽ أيإقوأول، إمراء

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ : ﴿قال تعاىل، بالؿعروف

يردوكف إىل ، هذه الؿرجعقة: رّدوه، هذه مرجعقة [74: ]النساء ﴾ڱڱڱڱںں

 .اهـ "كعؿ.، لقبّقـقا وجف الصقاب فقف أهؾ العؾؿ وأهؾ السقاسة والخبرة

هذه ": -الؿلربل :أي–لؽالم قد تلثر بف مـ خديـف أبل الحسـ الؿلربل حقث قال سابؼا وهذا ا

ٓ ، وطـدكا أب روحل ولقس، لقس ٕحد طىل هذه الدطقة وصاية، دطقة لقس ٕحد طؾقفا وصاية

شريط مسجؾ مسؿقع ]كخرج طـف. وٓ، وكصدر طـف، كلخذ طـف، مال مـ الؿؾؾوأ، آية مـ أيات

 [.يةالحداد :بعـقان

بذلؽ الثقرة طىل الؿـفج  الؼصد" :بؼقلف طىل مؼالة الؿلربل وقد رد العالمة أمحد الـجؿل 

كقػ يرفض كؼد العؾؿاء لف الؼائؿ طىل  .وخقَّب آمالف، وقد أسؼطف اهلل، وإسؼاط طؾؿائف، السؾػل

ـجؿل مققػ الشقخ أمحد بـ يحقك ال ".ربقع... الحجج والبراهقـ بدطقى أكَّفؿ مؼؾدون لؾشقخ

 .مـ طظ بـ حسـ الحؾبل

لقس هـاك مـ : بؼقلف -حػظف اهلل-وقد رد هذه الؿؼالة كذلؽ الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ 

طل القصاية طىل الدطقة السؾػقة ولقس هـاك مـ يشبف بابا روما ، وٓ مـ يّدطل ذلؽ، يدَّ

ؾػ ، م الحؼأكػسفؿ لخدمة اإلسال جـَّدوا، إكؿا هـاك طؾؿاء رباكققن، الػاتقؽانوأ ومـفج السَّ

وهذه ، وتلويؾ الجاهؾقـ، واكتحال الُؿبطؾقـ، الغالقـ يـػقن طـف تحريػ: والذب طـف، الصالح

وأن ، وأن يجعؾفؿ يف طداد ورثة إكبقاء، كسلل اهلل أن يتؼبؾفا مـفؿ، وجفاد طظقؿ، أطؿال شريػة

يف طداد مـ قال اهلل فقفؿ وأن يجعؾفؿ ، الـبققـ والصديؼقـ والشفداء والصالحقـ يحشرهؿ مع

وكسللف تعاىل أن ، ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

ثؿَّ ٓ تـس أن اهلل ربط إّمة ، أكقف أهؾ الشر ودطاتف ويرطؿ هبؿ، يؼؿع هبؿ إباصقؾ والػتـ

ادققـ الُؿؾتزمقـ بالحؼ بعؾؿائفا الصالحقـ ڀڀڀڀٺٺ ﴿ :قال اهلل تعاىل .الضَّ

ٓ وصاية : "قال فقفا ورّد طىل مؼالة أخرى لؾؿلربل [.2هامش]  (13/74)الؿجؿقع (﴾ٺ

ل لف كػسف ذلؽ: فؾقعؾؿ أين طـ كػسل ٓ أكعؿ لف طقـًا  وإن كان، ٕحد طىل هذه الدطقة أحد ُتسقِّ

 ."خاصرًا بذلؽ ٓأقر لف، وبذلؽ

لفا أٓ يسرك ويسعدك أن يؽقن  ثؿَّ ، هذا مـطؼ طدكان والحزبققـ الؿلخقذ مـ العؾؿاكققـأ: بؼقلف

وإن ، فاطرف لّؿـ هذا حاُلفؿ قدرهؿ فنن كـت كذلؽ:، ويذبقن طـ حقاضفا، جـقد يرفعقن رايتفا

وابتعد طـ هذه العبارات ، جـاحؽ واخػض لفؿ، كبفقك إىل أخطائؽ: فللِـ لفؿ الخطاب

 = :إخقاكؽ وشققخؽ بؿثؾ هذه إسالقب واحتؼرت، واستقؼـ أكؽ إذا خالػت الحؼ، الُؿرطبة
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  تجـقف طىل اإلمام البخاري .وغقره

(1)
 

  تـّؼصف لؾعالمة ابـ باز.
(2)

 

 مام طبدالعزيز بـ باز كذبف طـ اإل  أكف قال طـ سػر الحقايل يف زمـ مـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّٓ كػسؽفنكؽ ٓ تضر  = طقة وأكؽ ضعقػ جدًا طـدهؿ، إ وحؼ َمـ ، حتك يمخذ مـؽ حؼ الدَّ

ة ققّية.، حصقـ وإقالم وإلسـ تحتاج إىل سجـ، جرحتفؿ بؾساكؽ  الؿجؿقع وأزمَّ

 [.1: هامش]( 13/71)

جـاية الحؾبل طىل ]بعـقان : -حػظف اهلل-لؾؿزيد مـ الػائدة اكظر مؼآ لشقخـا ربقع بـ هادي  (1)

 [.الحؾبل يقاصؾ تجـِّقف طىل اإلمام البخاري وغقره]و [مام البخارياإل

فلجفز الحؾبل طىل  بـ باز يف دخقل الؼقات إمريؽقة؟ا يرأقما ه: سئؾ طظ الحؾبل ما كصف (2)

ًٓ.. كعؿ، كعؿ": يف هجؿة غادرة قائال ً الشقخ ابـ باز  مـ الؿـفج ، بارك اهلل فقؽؿ، أو

، أن إشخاص لقسقا طالمة طىل الحؼ، يؽقن محػقرًا يف طؼؾ كؾ مسؾؿاإلسالمل الذي يجب أن 

، فنذا أخطل اصحاب هذه القسائؾ يف جزء مـ الحؼ، وإكؿا إشخاص وسائؾ لؾقصقل إىل الحؼ

فنهنؿ ٓ يؾتػت إلقفؿ مع بؼاء الؼدر القاجب لفؿ إن كاكقا يستحؼقن هذا ، يف جزء طـ الحؼوأ

ل كثقرة جدًامـ قبؾ ومـ بعد ٓ يتسع لفا مثؾ هذا الؿجؾس وٓ الؿسللة لفا ذيق، ذاكوالؼدر أ

 : و، مجالس سقاها

 زودــؿ تــاء مـ لــويلتقؽ بإكب ستبدي لؽ آيام ما كـت جاهالً 

صالؿا أكـا ، ففل ٓ هتؿـا يف شرطـا ويف ديــا، أن هذه الػتقا التل ذكرت وكؼؾت طـ ابـ باز، الؿفؿ

!!، باصؾةوأ!!، بلهنا فتقى خاصئة، لقست قـاطة محاسقة طاصػقة، مؼتـعقن قـاطة شرطقة طؾؿقة

الذي كؼؾ إلقـا وأ، قؾ ما شئت أن تؼقل مـ الؽؾؿات يف وصػ الخطل الذي ارتؽبفوأ!!، ضالؿةوأ

فـحـ ٕكـا  .ٓويف الػتقى التل ٓ أحد آ اهلل يستطقع أن يتقثؼ أن هذه الػتقى هل حؼًا ٓبـ باز أ

فحقـ إذن كؼقل كؿا ، وإكؿا ارتباصـا بالحؼ،  يؽقن طـدكا ارتباط بإشخاصيف الحؼقؼة يجب أٓ

إطرف الحؼ ، يا كؿقؾ ٓ تعرف الحؼ بالرجال: قال طظ بـ أبل صالب لصاحبف كؿقؾ بـ زياد

 .تعرف الرجال

 ق. إن كان قالفا بـ باز فف!! وخطٌل كبقر !! هذه الػتقا خطل: كؼقل، فلققل اكطالقا مـ هذه الؼاطدة

لت طىل بـ باز فف !! مخطئ أن مل يـشر ما يبقـفا وما يشرحفا وما  !! أيضًا مخطئقوإن كاكت ُققِّ

إذا بؾغؽ : ولؽـ مع ذلؽ كؼقل كؿا قال بـ سقريـ، يقضحفا يف مجقع القجقه ويف مجقع القسائؾ

ف إذا بؾغؽ طـ أخقؽ شقئ فالتؿس ل .فنن مل تجد فلطتذر لف، لعؾ لف طذرا: فؼؾ، لءطـ أخقؽ ش

 ."...فنن مل تجد فؼؾ لعؾ لف طذراً ، طذراً 
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إزمان إكف ابـ تقؿقة طصره.
(1)

 

  ن بطاكة الشقخ طبد العزير بـ طبد اهلل بـ باز تمّثر طؾقف يف فحقى الػتقى.إققلف
(2)

 

 .صعـف يف الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ 

 .صعـف يف الشقخ طبقد اهلل الجابري 

  بـ هادي الؿدخظ.صعـف يف الشقخ محؿد 

 لؽقكف ٓ يبصر بسبب ما ابتاله اهلل بػؼد طقـقف صعـف يف الشقخ صالح السحقؿل، 

.!بلكف تؽؾؿ بالباصؾ بسبب طدم قدرتف طىل الؿتابعة الشخصقة فواهتام
(3)

 

 .صعـف يف صالب العؾؿ السؾػققـ ووصػف إياهؿ بلبشع إوصاف
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا مـف لؾطعـ يف شقخـا ربقع [ يف مؼال لف ـ وقد خصص جزءً 2412-22-47قال الحؾبل بتاريخ ]  (1)

وصَػ )د.سػر  -الققمَ -ففؾ ُيجقز سؾػل   :وإٓ: ما كصف، -حػظف اهلل-بـ هادي الؿدخظ ا

 -قبؾ أكثر مـ طشريـ سـة–تاُذكا الشقخ ابـ باز كؿا وصػف أس -)ابـ تقؿقة العصر(: بلكف الحقايل(

ـا كان يرد طىل إشاطرة  ها ! ؟-لؿَّ

أكا سللت الشقخ طبدالعزيز بـ باز ": طـ هذه الؿؼقلة فؼال -حػظف اهلل-وقد ُسئِؾ الشقخ ربقع 

هذا كذب مل أقؾ هذه : بـ بازاومعل الشقخ محؿد أمان الجامل طـ هذه العبارة فؼال الشقخ 

 ".العبارة

..الشقخ طبد العزيز : .وقال فقف [!!!مـ مـفج ابـ باز يف الػتقى]كتب طظ الحؾبل مؼآ وطـقكف بــ (2)

 !! كذا وكذا: فتـؼؾ لف الصقرة يؼال، أمرٍ ماوإذا استػتل ٓ يعرف إٓ ما يؼال لف طـ مجاطة أبـ باز ا

إن : دم إحداها يؼقل، ٕخرىولذلؽ أكا طـدي ثالث فتاوى طـف دم )مجاطة التبؾقغ( كؾفا تـاقض ا

 .همٓء حيرفقن كصقص الشريعة

والذي يتقلك الؼراءة ، إن الشقخ ٓ يؼرأ بـػسف وإكام ُيؼرأ طؾقف: قال بعضفؿ: خرآوقال يف مقضع 

 "...يغقر فحقى الػتقى -إن مل يؽـ أمقـاً -طؾقف

ًٓ طـقكف بـ  (3) حقؿّل التـبقف العؾؿّل طىل كالم الشقخ صالح ]كتب طظ حسـ مؼا ًٓ : وقال فقف[، السُّ : أو

لظرفف الشخصل  :بؿا صدر طـف مـ هذه الؽؾؿات الباصؾة -وفؼف اهلل–أكا أطذر فضقؾة الشقخ 

مؿا يجري  -! لؽثقر: وٓ أققل- مـ الؿتابعة الشخصقة ٕكثر -بسببف-الذي ٓ يتؿّؽـ ، الخاص

جزاء –أن يعّقض فضقؾَتف  -تعاىل-...ومـ...وأسلل اهلل .ويؼع طىل الساحة العؾؿقة مـ..ومـ

 "الجـة... -صبره

 =وبلهنؿ )خـازير( وبلهنؿ )كالذباب وبلهنؿ أصحاب كػقس  ()مصاصقا دماء"فؼد وصػفؿ بلهنؿ  (4)
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  كػسف أكف تغقّروأخقرا ولقس آخرا طظ حسـ الحؾبل يشفد طىل

(1)
. 

ويحدث مـ  ،فؿثؾ هذه إصقل والؿسائؾ الؽؾقة التل تـبـل طؾقفا فروع كثقرة

 أٓ تؽقن سببًا يف مػارقة أهؾ السـة؟!. :ورائفا خالف كبقر

إنَّ الؿخالػة يا طبد الحقد مخؾقف يف أصؾ واحد مـ هذه إصقل يقجب 

ه الجرائؿ والرزايا والباليا كؾفا الخروج مـ الػرقة الـاجقة: فؽقػ بؿـ تجتؿع فقف هذ

لؽـ إذا طرف السبب بطؾ  ،والعافقة والؿعافاة الدائؿة يف الدكقا وأخرةقكسلل اهلل العػ

وغقرها مـ الؼقاطد  ،"كصحح وٓ كجرح"العجب وذلؽ ٕكؽ تؿشل طىل قاطدة 

 الباصؾة أفؽة أثؿة.

 .يف علٕ حطً احلليب أقْال أٍل العله: خامطا

وكلهنا مل تؿّر -قى الؾجـة الدائؿة لإلفتاء التل أداكتف بعؼقدة اإلرجاء ـ كص فت 1

-طؾقؽ
(2)

 :يف البقان التايل وإلقؽ كصفا كؿا، 

 : وبعد، ..الحؿد هلل وحده والصالة والسالم طىل مـ ٓ كبل بعده

فنن الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء اصؾعت طىل ما ورد إىل سؿاحة الؿػتل 

)  :ـ بعض الـاصحقـ مـ استػتاآت مؼقدة بإماكة العامة لفقئة كبار العؾؿاء برقؿالعام م

 هـ. 1421/  5/  13 :( بتاريخ2929)  ،(2928

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(637: )ص صقاكة السؾػل: لؾؿزيد مـ الػائدة اكظر، "حققاكقة و... =

قا بقـ الرفؼ الذي وفَّؼـا باهلل طؾقؽؿ اكظروا وقارك": [-يف مؼطع مسجؾ بصقتف-قال طظ الحؾبل  (1)

والتعـت وشلء مـ ق: بعد أن غصـا وكدكا كغرق يف الغؾ! اهلل طزوجؾ إلقف يف هذه الػترة إخقرة

وواهلل كؿا ضفر لـا ، وأن كرجع طـف، وٓ كستؽبر يف أن كعتذر مـف، وكعترف بف، كؼقل هذا!!، الشدة

ف أن لقس طىل الحؼ لتركـاه أيضًا بدون أي ضفر أنَّ هذا الذي كحـ فققل!!، أنَّ هذا لقس طىل الحؼ

 ."إشؽال

 معؾؼا طىل كالم مخؾقف. -حػظف اهلل-كؿا قالفا الشقخ الػاضؾ محؿد طظ فركقس  (2)
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هـ. بشلن كتابل ) التحذير مـ فتـة  1421/  5/  13( وتاريخ 2929ورقؿ )

ب وأهنؿا يدطقان إىل مذه ،) صقحة كذير ( لجامعفؿا / طظ حسـ الحؾبل ،التؽػقر (

ويـسب ذلؽ إىل أهؾ السـّة  .مـ أن العؿؾ لقس شرط صحة يف اإليؿان ،اإلرجاء

بـ كثقر اويبـل هذيـ الؽتابقـ طىل كؼقل لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة والحافظ  ،والجؿاطة

 .وغقرمها رحؿ اهلل الجؿقع

 ..لخإ ..ورغبة الـاصحقـ بقان ما يف هذيـ الؽتابقـ لقعرف الؼراء الحؼ مـ الباصؾ

 : واإلصالع طؾقفؿا تبقـ لؾجـة أن كتاب ،دراسة الؾجـة لؾؽتابقـ الؿذكقريـ وبعد

)التحذير مـ فتـة التؽػقر ( مجع / طظ حسـ الحؾبل فقؿا أضافف إىل كالم العؾؿاء يف 

 : مؼدمتف وحقاشقف يحتقي طىل ما يليت

الذيـ يحصرون الؽػر بؽػر  ،بـاه مملػف طىل مذهب الؿرجئة البدطل الباصؾ -1

لجحقدا
(1)

 ،22وص/ 2حاشقة / 6كؿا يف ص /  ،والتؽذيب وآستحالل الؼؾبل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ، بتحؼقؼ وتعؾقؼ طظ حسـ وقػت طىل كتاب يف العؼقدة لؾحافظ طالء الديـ ابـ العطار  (1)

قال الحافظ ابـ ، ققلف بؿذهب الؿرجئة الرديء أساء بتعؾقؼاتف طىل الؽتاب غاية اإلساءة مـفا

، وأصبغ بـ الػرج، وبف قال ابـ مسعقد، ومـ كػر بحرف مـف كػر بف كؾف": (45: ص)  العطار

مؿا يجب  بؾ كؾ مـ كػر بشلء، ولقس هذا مختصا بالؼرآن، ببعضف فؼد كػرباهللوومـ كػر بف أ

فنكف يتجزأ ، بخالف الػسؼ بالؿعاصل، جزأ باإلمجاعٕن الؽػر باهلل ٓيت، فؼد كػر باهلل، اإليؿان بف

ولقست التقبة مـ مجقع الذكقب شرصا ، ولفذا مـ تاب مـ ذكب قبؾت تقبتف طـدهؿ، طـد أهؾ السـة

فنن التقبة مـ كؾ كػرشرط يف ، خالفا لؾؿعتزلة:بخالف الؽػر، يف صحة التقبة مـ الذكب القاحد

 ."صحة التقبة مـف باإلسالم إمجاطا

 ." الجحقد واإلكؽارقإذ ه": طظ الحؾبل طـد كؾؿة الؽػربؼقلف فعؾؼ

ما استدركف طؾؿاء قطقـ مذهب الؿرجئة الذيـ يحصرون الؽػر بالجحقد وهقوهذا ه قلت:

 الؾجـة لإلفتاء طؾقف لؽـ أبك إٓ العـاد واإلستؽباروطدم الرجقع لؾحؼ.

كؼد كشرة طظ الحؾبل ـقكف بــيف مؼال ط -وفؼف اهلل-وقد فضحف وبقـ جفؾف إخ خالد فضقؾ 

 فؾقراجع.، لؽتاب اإلطتؼاد ٓبـ العطار
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مـ أن الؽػر يؽقن بآطتؼاد وبالؼقل  :وهذا خالف ما طؾقف أهؾ السـة والجؿاطة

 وبالػعؾ وبالشؽ.

( حقث  118/  13 :) البداية والـفاية :يف تحريػف يف الـؼؾ طـ ابـ كثقر  -2

) أن جـؽقز خان ادطك يف القاسؼ أكف مـ  :ابـ كثقر كؼالً طـ 15ذكر يف حاشقتف ص / 

وطـد الـرجقع إىل الـؿقضع الؿذكقر مل يقجد فقف ، سبب كػرهؿ (قطـد اهلل وأن هذا ه

 .ما كسبف إىل ابــ كثقر 

إذ كسب إلقف جامع  18 - 17يف ص /  تؼقلف طىل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  -3

قن طـد شقخ اإلسالم كػرًا إٓ إذا كان طـ أن الحؽؿ الؿبدل ٓ يؽ :الؽتاب الؿذكقر

 قفف معرفة واطتؼاد واستحالل. وهذا محض تؼقل طىل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

مذهب قكؿا تؼدم وهذا إكؿا ه ،كاشر مذهب السؾػ أهؾ السـّة والجؿاطة ومذهبفؿ

 الؿرجئة.

يف  محؿدبـ إبراهقؿ آل شقخ  تحريػف لؿراد سؿاحة العالمة الشقخ -4

أن الشقخ يشترط  :تحؽقؿ الؼقاكقـ القضعقة. إذ زطؿ جامع الؽتاب الؿذكقر :لتفرسا

مع أن كالم الشقخ واضح وضقح الشؿس يف رسالتف الؿذكقرة طىل  ،آستحالل الؼؾبل

 جادة أهؾ السـة والجؿاطة.

كؿا يف  ،تعؾقؼف طىل كالم مـ ذكر مـ أهؾ العؾؿ بتحؿقؾ كالمفؿ مآ يحتؿؾ -5

 .(2)حاشقة  114و: ،(21)حاشقة  149و:  (، 1)حاشقة  148 :الصػحات

ح  - 5ص)وبخاصة يف  ،كؿا أن يف الؽتاب التفقيـ مـ الحؽؿ بغقرما أكزل اهلل -6

 -الرافضة  -بدطقى أن العـاية بتحؼقؼ التقحقد يف هذه الؿسللة فقف مشاهبة لؾشقعة  ،(1

 وهذا غؾط شـقع.

كذير( ُوجد أهنا كُؿساكد لؿا يف الؽتاب وباإلصالع طىل الرسالة الثاكقة )صقحة  -7
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 .-لف كؿا ُذكر وحا –الؿذكقر 

ٓ يجقز صبعفؿا وٓكشرمها وٓ  :فنن الؾجـة الدائؿة ترى أن هذيـ الؽتابقـ

تداولفؿا لؿا فقفؿا مـ الباصؾ والتحريػ. وكـصح كاتبفؿا أن يتؼل اهلل يف كػسف ويف 

 .وبخاصة شباهبؿ ،الؿسؾؿقـ

ؾ العؾؿ الشرطل طىل أيدي العؾؿاء الؿقثقق بعؾؿفؿ وُحسـ وأن يجتفد يف تحصق

 معتؼدهؿ. وأن العؾؿ أماكة ٓ يجقز كشره إٓ طىل وفؼ الؽتاب والسـّة.

ومعؾقم أن  ،وأن يؼؾع طـ مثؾ هذه أراء والؿسؾؽ الؿزري يف تحريػ كالم أهؾ العؾؿ

 الرجقع إىل الحؼ فضقؾة وشرف لؾؿسؾؿ. واهلل الؿقفؼ.

 .ىل كبقـا محؿد وآلف وصحبف أمجعقـوصىل اهلل ط

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طبد اهلل بـ طبد الرمحـ الغديان :طضق

 .زيدقبؽر بـ طبد اهلل أب :طضق

 .صالح بـ فقزان الػقزان :طضق

 .طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ محؿد آل الشقخ :الرئقس

يف حقاة الشقخ ابـ ، سابؼة لػتقاها هذهفتقى  بؾ قد أصدرت الؾجـة الدائؿة لإلفتاء

وكاكت قبؾ سـتقـ مـ تاريخ ، وكان مـ ضؿـ العؾؿاء الذيـ وّقعقا طؾقفا باز 

 ،إحؽام التؼرير"ه( يف كتاب 1419/12/7( وتاريخ )24212برقؿ ) ،ةالػتقى السالػ

وتزكقتف طىل حسـ  ،وكشره ،الذي سعك يف صبعف ،لؿراد شؽري" يف أحؽام التؽػقر

 كػسف طظ حسـ قوقام طىل صبعف ه ،بلالحؾ

وأضفر لف الؽتاب  ،وغّرر بصاحبفا ،بدار كشر سعقدية بالرياض ،واتصؾ مـ إردن

طىل خالف حؼقؼتف حتك صبعف! ثؿ أصدرت الؾجـة الدائؿة لإلفتاء بقاكا يف التحذير مـف 
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قّرر فقف مذهب  :الؿزكك مـ طظ الحؾبل( ،وأن مملػ هذا الؽتاب )مراد شؽري

 ..الحؿد هلل وحده والصالة والسالم طىل مـ ٓ كبل بعده :وإلقؽ كصفا ،لؿرجئة الباصؾا

فؼد اصؾعت الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء طىل ما ورد إىل سؿاحة  :وبعد

والؿحال إىل الؾجـة مـ إماكة العامة  ،الؿػتل العام مـ الؿستػتل / إبراهقؿ الحؿداين

 .هـ1/2/1419( بتاريخ  942برقؿ ) لفقئة كبار العؾؿاء 

ًٓ هذا كصف سؿاحة مػتل الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ": وقد سلل الؿستػتل سما

 ،. السالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف وبعد.. سؾؿف اهلل.الشقخ / طبد العزيز بـ باز

 ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية يف كعؿ طظقؿة :يا سؿاحة الشقخ كحـ يف هذه البالد

ويف مسللة التؽػقر كرفض مذهب الخقارج ومذهب  ،أطظؿفا كعؿة التقحقد ومـ

 الؿرجئة.

بؼؾؿ/  إحؽام التؼرير يف أحؽام التؽػقر :وقد وقع يف يدي هذه إيام كتاب باسؿ

ولقست دراستف يف طؾقم  ،وقد طؾؿت أكف لقس مـ العؾؿاء .مراد شؽري إردين الجـسقة

أكف ٓ كػر إٓ كػر التؽذيب  قوه ،الؿرجئة الباصؾ وقد كشر فقف مذهب غالة ،الشريعة

 .فؼط

خالف الصقاب وخالف الدلقؾ الذي طؾقف أهؾ السـة  -فقؿا كعؾؿ- قوه

 .والجؿاطة والذي كشره أئؿة الدطقة يف هذه البالد الؿباركة

 .يف أن الؽػر يؽقن بالؼقل وبالػعؾ وباإلطتؼاد وبالشؽ :وكؿا قرر أهؾ العؾؿ

الذي أصبح يـادي بؿضؿقكف  ،حتك ٓ يغتر أحد هبذا الؽتاب كلمؾ إيضاح الحؼ

والسالم طؾقؽؿ ورمحة اهلل  ،الجؿاطة الؿـتسبقن لؾسؾػقة يف إردن واهلل يتقٓكؿ

 ."وبركاتف
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 : ضتؿتاٛ أجابت بأىُّبعد دزاض٘ اللجي٘ لال 

بعد اإلصالع طىل الؽتاب الؿذكقر ُوجد أكف متضؿـ لؿا ُذكر مـ تؼرير مذهب 

وإضفار هذا الؿذهب  ،مـ أكف ٓ كػر إٓ كػر الجحقد والتؽذيب .ة وكشرهالؿرجئ

وتؾبقس  ،وكؾ هذا جفؾ بالحؼ .الُؿردي باسؿ السـة والدلقؾ وأكف ققل طؾؿاء السؾػ

 .وتضؾقؾ لعؼقل الـاشئة

مذهب الؿرجئة الذيـ قوإكؿا ه ،بلكف ققل سؾػ إمة والؿحؼؼقـ مـ طؾؿائفا

 التصديؼ بالؼؾبقه :واإليؿان طـدهؿ .ذكب ٓ يضر مع اإليؿان :يؼقلقن

وُيؼابؾف مذهب الخقارج الباصؾ ، يف التػريطقوهذا غؾ، التؽذيب فؼطقه: والؽػر

 يف اإلفراط يف التؽػقر قغؾقالذي ه

وكالمها مذهبان باصالن ُمرديان مـ مذاهب الضالل وترتب طؾقفؿا مـ الؾقازم 

 .معؾقمقالباصؾة ما ه

واإلطتؼاد القسط  ،والجؿاطة إىل الؼقل الحؼ والؿذهب وقد هدى اهلل أهؾ السـة

وحرمة ديـف وأكف ٓ يجقز تؽػقره إٓ  ،مـ حرمة طرض الؿسؾؿ :بقـ اإلفراط والتػريط

 .بحؼ قام الدلقؾ طؾقف

كؿا قامت طىل ذلؽ  .وأن الؽػر يؽقن بالؼقل والػعؾ والترك واإلطتؼاد والشؽ

 .الدٓئؾ مـ الؽتاب والسـة

 : لؿا تؼدم

وٓ كسبة ما فقف مـ الباصؾ إىل الدلقؾ مـ  ،نن هذا الؽتاب ٓ يجقز كشره وصبعفف

وطىل كاتبف وكاشره إطالن التقبة  ،وٓ أكف مذهب أهؾ السـة والجؿاطة، الؽتاب والسـة

 .إىل اهلل فنن التقبة تغػر الحقبة

 .وطىل مـ مل ترسخ قدمف يف العؾؿ الشرطل أن ٓ يخقض يف مثؾ هذه الؿسائؾ
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ك ٓ يحصؾ مـ الضرر وإفساد العؼائد أضعاف ما كان يممؾف مـ الـػع حت

 .واإلصالح

 ..وباهلل التقفقؼ

 ....وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ

 الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 الرئقس / طبد بـ طبداهلل بـ باز

 كائب الرئقس / طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ محؿد آل شقخ

 / طبد اهلل بـ طبد الرمحـ الغديانقطض

 زيدق/ بؽر بـ طبد اهلل أبقطض

 / صالح بـ فقزان الػقزانقطض

طىل الشقخ طظ وإخقاكف لؿا : -حػظف اهلل تعاىل-ـ قال شقخـا صالح الػقزان  3

كاكقا يـتسبقن إىل السؾػ يف مسللة اإليؿان أن يؽتػقا بؿا كتبف السؾػ يف هذه الؿسللة 

فال حاجة إىل كتابات جديدة تبؾبؾ إفؽار وتؽقن مقضعًا لألخذ والرد يف  فػقف الؽػاية

فـالػتـة كائؿة ٓ يجقز إيؼاضفا لئال يؽقن مدخؾ ٕهؾ الشر  ،مثؾ هذه الؿسللة العظقؿة

 والػساد بقـ أهؾ السـّة.

طىل إخ الشقخ طظ بـ حسـ إذا كان وٓبد مـ كؼؾ كالم أهؾ العؾؿ أن يستقيف 

ولف إىل آخره ويجؿع كالم العامل يف الؿسللة مـ مختؾػ كتبف حتك يتضح الـؼؾ مـ أ

مؼصقده ويرد بعض كالمف إىل بعض وٓ يؽتػل بـؼؾ صرف ويترك الطرف أخر ٕن 

هذا يسبب سقء الػفؿ وأن يـسب إىل العامل مامل يؼصده.
(1)

  

أن وقد سؿعـا  ،تؽؾؿتؿ طـ ضفقر ضاهرة اإلرجاء :ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رفع الالئؿة  (6)ص. 
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وأن الحؾبل قد قام ،الؾجـة الدائؿة قد تراجعت طـ كؼدها لؽتاب الحؾبل وشؽري

 بزيارة الؾجـة وأبان أن الخطل يف هذه الػتقى ففؾ هذا صحقح!؟

 : ؾأجاب بكْلُ
 ،وٓتراجع إن شاء اهلل طـ الحّؼ وبقان الباصؾ،الؾجـة ما تراجعت،هذا كذب كّؾف

!،الؾجـة ما تتراجع طـ الحّؼ ؟ا إذا زارهاثؿ ماذ،!؟زارهاقوٓ زار الؾجـة أحد ول

 .الظ يتراجع طـ الباصؾ ويتقب إىل اهلل طز وجؾ كعؿقومـ القاجب إكف ه،أبدا

ما رأيؽؿ فقؿـ يجعؾ الؽػر الؿخرج مـ الؿؾة  :ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ أيضا 

وهؾ صحقح أن خالف الؾجـة الدائؿة مع طظ الحؾبل خالف  ،بآستحالل فؼط

 .؟صقري

 : ؾأجاب بكْلُ

مسللة الردة بّقـفا العؾؿاء مـ قبؾ ويف كتب الػؼف ويف كتب  ،اتركقكا مـ الؽالم هذا

ماحـا بحاجة إلكسان جديد يليت ويؾخبط الـاس بلفؽاره وجفؾف  ،التقحقد مبّقـة

يؽػقـا ققل طؾؿائـا وما دوكقه يف الؽتب  ،ماحـا بحاجة ٕمثال همٓء ،وتخّرصاتف

وكترك هالؽتابات  ،لػؼف وكتب العؼقدة يؽػقـا هذا وكؿشل طؾقفالصحقحة مـ كتب ا

هالتعامل الجديد الذي شغؾ الشباب وشغؾ الـاس.والجديدة 
(1)

  

رأيُت كتابا ً مطُبقطا ً بعـقان )إسئؾُة العراققة يف مسائؾ  :وسئؾ ـ وفؼف اهلل ـ ما كصف

قُخ صالح ب :اإليؿاِن والتؽػقر الؿـفجقة حػظف -ـ فقزان الػقزان وأجقبة فضقؾة الشَّ

وكشُر داِر الؿـَّفاِج  ،ضبٌط وتعؾقُؼ طؾــــــل حسـ بـ طبدالحؿقد الحؾبل ،(-اهلل

 .(صػحة  38)قهـ يف كح 1426بالؼَاِهرِة طام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (25شريط رقؿ )الؾؼاء إسبقطل  (1)
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َأكَّفا أسئؾٌة وّجففا بعُض صؾبِة العؾِؿ العراقققـ طؾقؽؿ  :ابُط والؿعؾُِّؼ طؾقفضوزطَؿ ال

وكتبتؿ طؾقفا اسؿؽؿ  ،وأجبتؿ طؾقفا ،ة الؿؽرمةهـ( يف مؽ1424يف حِج طام ِ )

وهل  :مرفٌؼ بخطابلق( كؿا ه1424/ذي الحجة/ 7وتقققعؽؿ آخرها بخط القد )

 :مخسة أسئؾة

 .وفقؿـ يصح تحُؼؼُف فقف، ـ فقؿـ يصح مـف إصالق لػظة التؽػقر 1

  .ـ مسللة العذر بالجفؾ يف العؼقدة 2

 . " اإلخقان"وـ يف حؽؿ مجالسة أهؾ البدع كالصقفقة  3

 ." البعث" ـ يف حؽؿ تؽػقر الؿـتسبقـ لحزب 4

 .ٓوـ يف كقن العؿؾ شرصا ً يف صحة اإليؿان أ 5

ف  ،وتؾت هذه إسئؾة أجقبٌة مـسقبٌة إلقؽؿ ثؿ تؾتفا ثالث ورقات فقفا أن الذي وجَّ

طراقٌل ُيسّؿك )أباالبخاري محؿقد يقكس  ،وسؿع مـؽؿ إجاباهتا ،هذه إسئؾة لؽؿ

ثؿ  ،وأن تسعًة مـ صالب العؾؿ العراقققـ كاكقا بصحبتف ِ معف يف تؾؽ الرحؾة ،ك(طقس

قـ وهذا الؽتاب  ،تزكقة رجٍؾ ُيؽـَّك بــ)أبل الؿـار الَعَؾؿل( لفمٓء التسعة الُؿسؿَّ

 .بخطابل هذا لتطؾعقا طؾقف ،الؿذكقر مرفٌؼ لسعادتؽؿ كسخٌة مـف

 ؟ٓوإلجابات الؿذكقرة هل إجاباتؽؿ أوأن ا ؟هؾ مـ ُذكَر سابؼا ً صحقٌح  :وسمايل

  ؟أفقدوكا ملجقريـ ؟مؽذوب طؾقؽؿووهؾ التقققع الؿقجقد طؾقفا بخط القد لؽؿ أ

 : ؾأجاب بكْلُ

وهمٓء إشخاص الؿذكقرة أسؿاؤهؿ  ،هذه إجقبة ٓ أذكر أَكفا صدرت مـل

 مـ يـسُب إىلّ وطىل ،ٓ أذكر أّكفؿ اجتؿعقا بِل يف مؽة وٓ فـل غقرهاوفقفا ٓ أطرففؿ 

والتقققع  ،بتسجقؾ بصقيتوَهــِذِه إجقبِة َأن يبرز ما ُيثبُت ذلؽ مـ كتابة بخطل أ
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الؿقضقع يف أخرهــا ٓيدل طىل صحة تؾؽ الــسبة ٕكف يقضع بقاسطة التصقير 

 .ولقس كؾ مايف هذه إجقبة أققل بف ،الؿدبؾج

وٓيعتؿد  ،وأشرصتف ع إىل كتبففؾقرج فؿـ أراد معرفة ققلف وأما الشقخ إلباين 

 "إلقف دون مايتثبت يف ذلؽ. طىل مجرد الـسبة

 هـ اهـ (  1426 - 4 - 12)  صالح بـ فقزان بـ طبداهلل الػقزان :قالف وكتبف

وهذا السمال  ،أحسـ اهلل إلقؽؿ صاحب الػضقؾة :ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ أيضا 

إسئؾة  :ب لػضقؾتؽؿ بعـقانوصؾـا كتا ،كحـ يف بالد الغرب :إخقر: يؼقل

 ؟العراققة

كعؿ. ،كذٌب كذٌب كذٌب  قورددكا طؾقف: وه ،هذا كّذبـاه :الشقخ
(1)

  

طـدكا دطاة هـا يف الجزائر يـصحقن : ما كّصف ـ سئؾ شقخـا طبد اهلل الغديان  4

 ..!؟.بـعظ حسـ طبد الحؿقد الحؾبل

 : ؾأجاب بكْلُ

 ..لذي يؼقد مذهب الؿرجئة يف الؿؿؾؽةاقطبد الحؿقد هذا اتركقه ٕن هذا ه

أيقه.
(2)

  

ولؼد حاول الشقخ طظ حسـ  :-حػظف اهلل-ـ قال شقخـا طبد العزيز الراجحل  5

لؿذهب الؿرجئة مـ أن  لؽـ بعد بترها-طبد الحؿقد أن يستدل بلققال أهؾ العؾؿ 

صؾ مخالػ مذهب با قوه ،وأن الؽػر ٓ يؽقن إٓ بالؼؾب ،اإليؿان ٓ يؽقن إٓ بالؼؾب

 وأققال إئؿة وأهؾ العؾؿ. ،لـصقص الؽتاب والسـة

وأن يؽتب  ،فالقاجب طىل إخ طظ حسـ طبد الحؿقد أن يرجع إىل الحؼ فقؼبؾف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح السـة (.هـ1427/صػر/12)يف يقم إحد  لؾبرهباري 

 [.أققال العؾؿاء يف طظ حسـ الحؾبل]: شريط بعـقان (2)
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 ،فالرجقع إىل الحؼ فضقؾة ،رسالة يقضح فقفا رجقطف إىل مذهب أهؾ السـة والجؿاطة

إىل الحؼ خقر مـ كان مّرا( والرجقع قطىل كػسؽ( )وقؾ الحّؼ ولق)وقؾ الحؼ ول

وُيعد  ،وما زال العؾؿاء قديؿًا وحديثًا يؼبؾقن الحؼ ويرجعقن إلقف ،التؿادي يف الباصؾ

يف الؽتاب الذي : بـػل الؼضاء وقد قال طؿر  ،ذلؽ مـ فضائؾفؿ وطؾؿفؿ وورطفؿ

وٓ يؿـعـؽ قضاء قضقتف الققم فراجعت " :الخطاب كتبف ٕبل مقسك إشعري 

 ،فنن الحؼ قديؿ ٓ يبطؾف شلء ،ف إىل رشدك أن تراجع فقف الحؼفقف رأيؽ وهديت فق

 ."ومراجعة الحؼ خقر مـ التؿادي يف الباصؾ

إىل مذهب أهؾ السـة والجؿاطة يف مسؿك  :رجع إخ طظ حسـ طبد الحؿقد قول

لؽان ذلؽ  ،وأن كالً مـفؿا يؽقن بآطتؼاد وبالؼقل وبالػعؾ، اإليؿان ومسؿك الؽػر

ولؽان يف  ،واقتدائف بإئؿة والعؾؿاء ،ضؾف وطؾؿف وورطف يف قبقلف لؾحؼدلقالً طىل ف

واكتشر شررها يف  ،التل استشرى ضررها فتـة اإلرجاء رجقطف قطعًا لدابر هذه الػتـة

 وأحدثت لؽثقر مـفؿ بؾبؾة يف أذهاهنؿ وتشؽقؽًا يف اطتؼادهؿ.، أوساط الشباب

وقبقل  ،لحؿقد لؾرجقع إىل الصقابأسلل اهلل تعاىل أن يقفؼ إخ طظ حسـ طبدا

بؿا آتاه اهلل مـ  ،وكشر معتؼد أهؾ السـة والجؿاطة يف مسائؾ اإليؿان والؽػر ،الحؼ

فصاحة وبالغة وققة وتلثقر يف إسؾقب.
(1)

 

إذا مل يؽـ طظ الحؾبل مبتدطًا  -حػظف اهلل-ـ قال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ 6

 فال يقجد طىل وجف إرض مبتدع.

فؿذهب الحؾبل شّر مـ مذاهب أهؾ البدع مـ  :أيضا -حػظف اهلل-قال و

.الؿتؽّؾؿقـ وغقرهؿ
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رفع الالئؿة (14 )ص. 

ًٓ ضد مـفج السؾػ يف الجرح ]: كؼؾتف مـ مؼال بعـقان (2)  =الحؾبل يمصؾ مـ قبؾ ثالثقـ طامًا اصق
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ُصبع  ،تللقػ طظ الحؾبل ،"مـفج السؾػ الصالح"كتاب  :-وفؼف اهلل-وقال  

 ووصؾ إىل أيدي كثقر مـ الـاس. ،وُكشر

ـَ ما فقف ،ردَّ طؾقف الدكتقر أمحد بازمقل بالحّؼ وبالحجج والبراهقـ  ،مـ أباصقؾ وبّق

وما يدري الؿسؽقـ أن هذا العـاد وهذه الؿؽابرة ٓ  ،فؽابر الحؾبل وطاكد الحؼ وكابره

وما يدري الؿسؽقـ أن الرجقع إىل الحؼ  ،تزيده طـد العؼالء الشرفاء إٓ سؼقصًا ومفاكة

فلكت وحزبؽ البغاة الؿتؿردون  ،شرف ورجقلة.... يا حؾبل دع الؽذب وقؾب الحؼائؼ

بالحرب طىل أهؾ  ،وبغقؽؿ وطدواكؽؿ بدأ مـذ طؼديـ مـ الزمان ،وأهؾفطىل الحؼ 

وأّصؾتُؿ  ،فلسؼطتؿ كثقرًا مـ العؾؿاء ،وطىل مـفجفؿ وأصقلفؿ وطؾؿائفؿ ،السـة

 ،وطىل رأس هذا الحزب طدكان طرطقر والؿلربل والحؾبل ،إصقل الؽثقرة الباصؾة

ومل تؽػقا طـ  ،ترجعقا طـ باصؾ ومل ،وخالل هذيـ العؼديـ مـ الزمـ مل تعترفقا بحؼ

تؾؽ إمقر التل يخجؾ مـفا غالة  ،البغل والػتـ وإكاذيب والخقاكات وقؾب الحؼائؼ

أهؾ البدع الؽبرى.... ومـ أباصقؾؽؿ القاضحة التل يرد طؾقفا السؾػققن الدفاع طـ 

 والدفاع طـ معطظ صػات اهلل ،أهؾ وحدة إديان وأخقة إديان ومساواة إديان

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالطاطـقـ يف أصحاب رسقل اهلل 

بالطرق الؿاكرة والحقؾ  ،ويزكقف بلكف سؾػل ،وأخر يحؿقف ،بعضؽؿ يدافع

 الػاجرة.

طـده  :يؼقلوأ ،فالن طـده خطل :فقؼقل طـ إخقاكف أهؾ الضالل والػتـ والشغب

 ،يعـل ٓ تمثر يف سؾػقتف ،فقصػ الضالٓت الؽبرى بلهنا أخطاء ،لؽـف سؾػل ،أخطاء

 .والبراء القٓء ٕصؾ هدماً  كاكتقول ،ملسو هيلع هللا ىلصكاكت صعـًا يف أصحاب رسقل اهلل قول

طؾقفا...  ثـاءً وأ ،إديان وحرية إديان وأخقة إديان وحدة طـ دفاطاً  كاكتقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.والتعديؾ =
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أما التؽذيب ٕهؾ الحؼ الصادققـ والتشؽقؽ فقفؿ وفقؿا طـدهؿ مـ الحؼ فعـدك 

 وحّدث طـ ذلؽ وٓ حرج. ،وطـد حزبؽ

وٓ  ،فنهنا طـد الحؾبل وحزبف ،لؽ الؿجادلة بالباصؾ وآهتامات الؿـؽرةوكذ

 يؾحؼفؿ فقفا كثقر مـ طتاة أهؾ الباصؾ.

أن الحؾبل ٓ يؾحؼ يف الؽذب والسػسطات وقؾب الحؼائؼ وقذف  :ّاحلاصل

 إبرياء بؿا لقس فقفؿ.

ېئېئېئىئىئىئ ﴿ :قال تعاىل ،وغّره أن اهلل يستدرجف

 .[31هيم:]إبرا ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

رواه البخاري  ،«إّن الّؾف لقؿؾل لؾّظالِؿ حّتك إذا أخذه مل يػؾتف» :ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسقل الّؾف 

 (.4686حديث )

وأي ضؾؿ أشد مـ محاربة الحؼ وأهؾف بالؽذب والتشقيف.... وبالغ الحؾبل يف 

 حربف حتك وصؾ إىل الؼقل بلن الجرح والتعديؾ لقس لف أدلة يف الؽتاب والسـة.

الحرب: ٕن هذه إصقل اإلسالمقة تؾزمفؿ وتػرض طؾقفؿ أن يحؽؿقا طىل لؿاذا هذه 

وتػرض طؾقفؿ ققل الحؼ وإمر بالؿعروف  ،أكػسفؿ وطىل أهؾ الضالل بؿا يستحؼقن

 وهؿ ٓ يريدون هذا وٓ يؾتزمقكف. ،والـفل طـ الؿـؽر

 ويديـقا الباصؾ والضالل. ،ومـ هـا يحاربقن مـ يطؾب مـفؿ أن يؼقلقا الحؼ

مع  ،ومـ تعالقفؿ واستؽبارهؿ وطـادهؿ يرون أن صؾب ققل الحؼ مـفؿ إجبارًا وإكراهاً 

أن أهؾ الحؼ ٓ يؿؾؽقن وسائؾ اإلجبار.... إن أهؾ السـة ٓ يْػُتُرون وٓ يؽّؾقن مـ 

ومـ تحذير الـاس مـ الػرقة  ،دطقة الؿسؾؿقـ إىل آطتصام بالؽتاب والسـة

 .وإلقف يدطقن ،قرونطىل هذا الؿـفج يس ،وآختالف
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ٓ أكاد أفتر مـف يف دروسل ويف  ،وكؿ يل أكا خاصة مـ الدطقة إىل هذا الؿـفج

ويف  ،ولؼد كان السؾػققن مـ طرب وطجؿ ،وخاصة يف مخاصبتل لؾسؾػققـ ،كصائحل

 ،ٓ اختالف بقـفؿ يف العؼائد والؿـاهج وإصقل ،مختؾػ البؾدان متآخقـ متحابقـ

حتك جاء أهؾ الػتـ  ،غقري مؿـ يفؿف أمر السؾػقة والسؾػققـوقد أدركُت هذا أكا و

الحسـ قوطدكان طرطقر وأبقوطىل رأسف ه ،ومـفؿ حزب الحؾبل ،والتحزب الػاجر

ومـفا الدفاع طـ الضالٓت  ،فلثاروا الػتـ وأسباب التػرق والتؿزق ،الؿصري الؿلربل

لتلصقؾ الخبقث لفذه وا ،ومحاربة أهؾ السـة ،وتقيل أهؾ البدع والضالل ،الؽبرى

وٓ سقؿا هذا  ،طىل امتداد طؼديـ مـ الزمـ ،دائبقـ طىل ذلؽ ،الحرب وهذه الػتـ

ثؿ يؾصؼ أفاطقؾف وأفاطقؾ  ،ويشتؽل ويبؽل ويتباكك ،الحؾبل الذي يضرب ويضرب

 .حزبف الؿاكر بالسؾػققـ إبرياء

الحسـ التل كتبفا ومـفا كتابة أبل  ،وقد قّدمـا بعضفا ،وإدلة طىل ما كؼقل كثقرة

فؽاكت هذه الؽتابة دلقالً وبرهاكًا طىل  ،يربط فقفا الشباب بغقر طؾؿائفؿ (هـ1424)طام 

وكاكت مـ أهؿ الؿعاول يف تؿزيؼ جسؿ السؾػقة  ،خبث أهداف هذا الحزب وكقاياهؿ

وهـاك أطؿال أخرى سقئة يف مقدان التػريؼ هؿ لفا  ،والسؾػققـ وإن أكؽروا ذلؽ

 ،ولقس هؿ أول مـ يضرب ويؼتؾ ثؿ يبؽل ،ظاهروا كذبًا وزورًا بضدهاوإن ت ،طامؾقن

ېئېئېئىئىئىئ ی یی ی جئ حئ مئ ﴿

 .[31]إبراهيم: ﴾ىئ

 ،وكره إلقـا الؽػر والػسقق والعصقان ،الؾفؿ حبِّب إلقـا اإليؿان وزيـف يف قؾقبـا

 .واجعؾـا مـ الراشديـ
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.وجـبـا سبؾ الؽاذبقـ الؿػسديـ الػتاكقـ

(1)
 

 .الحؽؿ العادل يف مـ يصػ الصحابة بلهنؿ غثاء؟قكسللف ما ه :-حػظف اهلل-وقال 

 وٓ يعتبر ذلؽ سبًا: ٕكف صادر مـ سؾػل؟ ،حؽؿ مـ يدافع طـف قوما ه 

إكف ٓ بد مـ  :ويؼقل ،الحؽؿ العادل يف مـ يشؽؽ يف أخبار الصحابة الؽرام قما ه 

 التثبت يف أخبارهؿ؟

 ذلؽ أخبار ممرخل الجرح والتعديؾ؟ وما حؽؿ مـ يشؽؽ يف أخبار الثؼات بؿا يف

 ،حؽؿ مـ يدافع طـ أهؾ وحدة إديان وحرية أهؾ إديان وأخقة إديانقما ه 

 ويحارب مـ يـتؼده؟

ًٓ مضادة لؿـفج أهؾ السـة وأصقلفؿ؟ قما ه  ُكصحح ) :مثؾ حؽؿ مـ يمصؾ أصق

 ،بدع الؽبرىوُيْدِخُؾ يف ذلؽ أهؾ ال ،(الؿـفج القاسع إفقح)ومثؾ  ،(وٓ ُكجرح

مثؾ أهؾ البدع الذيـ ُيدخؾقن يف تـظقؿفؿ الروافض  ،فقصػفؿ بلهنؿ مـ أهؾ السـة

 والخقارج وغالة الصقفقة طىل اختالف مشارهبؿ؟

فقفا الحؾقل  ،وما حؽؿ مـ يؼقل يف فرقة أخرى تبايع طىل أربع صرق صقفقة

 ؟؟ووحدة القجقد والشركقات والبدع بلهنؿ مـ أهؾ السـة

ويعطؾ صػات  ،ملسو هيلع هللا ىلص مـ يدافع طـ مـ يطعـ يف أصحاب رسقل اهلل  حؽؿقوما ه

 ويؼقل بلزلقة الروح؟ ،ويؽػر إمة مـ قرون ،ويؼقل بالحؾقل ووحدة القجقد ،اهلل

 .ويطعـ يف أصقلفؿ ومـفجفؿ وأخالقفؿ ،ويحارب هذا الؿدافع أهَؾ السـة

 ،"جقا مـ دبر آدمإهنؿ شعب اهلل الؿختار الذيـ خر" :ومِـ صعـف فقفؿ أكف يؼقل فقفؿ

 فؿا حؽؿ مـ يؼقل هذه الؿؼقلة؟

ويؿدح رسالة تضؿـت حرية إديان  ،وما حؽؿ مـ يدافع طـ هذه إصـاف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر كػَسُف بالجفؾ والعـاد والؽذب]مـ مؼال سؿاه  (1)  [.الحؾؼة إوىل - الحؾبل ُيَدمِّ
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 .بؾ ووحدة إديان ،وأخقة إديان ومساواة إديان

 .وتؿثؾ وسطقة اإلسالم ،ويصػفا بلهنا شارحة لإلسالم

 و..و..و..؟ ،مويتلول طباراهتا الباصؾة الؿظؾؿة بؿا يقافؼ اإلسال

 فؿا حؽؿ هذه إصـاف وأحؽام مؼآهتؿ؟

 وما حؽؿ مـ يدافع طـفؿ ويصػفؿ بلهنؿ سؾػققن؟

 مؿـ يتؼل اهلل يف ضقء الؽتاب والسـة ومـفج السؾػ وأصقلفؿ؟قوهؾ ه

 بؾ وخارجل؟؟ ،وهؾ مـ يـتؼد هذه إصـاف يعتبر مـ الغالة والشذاذ

وٓ يدرك أكف يف ، والتؿققع بلهنؿ غالةقؾيؼذف الحؾبل السؾػققـ الؿحاربقـ لؾغ ...

وحزبف السؾػققـ الصادققـ بلهنؿ قويصػ ه ،والؿداهـة والتؿققعقأحط دركات الغؾ

.. ٓ يؿؾ هذا الرجؾ مـ .وهؿ مـ أشد غالة التجريح بالبغل والباصؾ ،غالة التجريح

 .الؿغالطات وقؾب الحؼائؼ

وطىل مقاقػؽ  ،ات وسـقاتسـق ،لؼد صبر طؾقؽ ربقع وإخقاكف صقيالً وصقيالً 

 .الؿـاصر فقفا لؾباصؾ وأهؾف والخاذل لؾحؼ وأهؾف

وبؾغ بؽ العـاد والتؿادي إىل أن تبدأ بالفجقم طىل السؾػققـ وطىل مـفج الجرح 

وذلؽ دطقة مـؽ لؽؾ مبطؾ  ،[كؾ السؾػققـ]ثؿ افتتاح مـتديات ما يسؿك بـ ،والتعديؾ

والدفاع طـ الضالٓت  ،لسؾػققـمـحرف طـ مـفج السؾػ إىل حرب السؾػقة وا

 ،ولؼد رددكا طىل الروافض ،بطرق يخجؾ مـفا دطاة الضالٓت الؽبرى ،الؽبرى وأهؾفا

فسؽتقا  ،ورددكا طىل أطقان الحزبققـ ،وطىل الصقفقة فرّدوا بلدب ثؿ سؽتقا ،فسؽتقا

 .حقاء وخجالً مـ الؿؽابرة والعـاد

والردود الباصؾة  ،الػاجرةوأكت وحزبؽ ٓ تؽؾقن وٓ تؿؾقن مـ الفجؿات 

 .الؼائؿة طىل أحط أكقاع الؿؽابرة والعـاد
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فؿا أصبركؿ طىل الباصؾ والؿؽابرة والعـاد: إمقر التل برزتؿ فقفا طىل أهؾ 

إهقاء.
(1)

 

مـ أخطر الِػرق ومـ أشدها حربًا طىل الحؼ وأهؾف طظ الحؾبل  :-وفؼف اهلل-وقال 

 .وفِرقتف

وجعؾ الحؼ باصالً  ،رق يف الؽذب والتؾبقس وقؾب الحؼائؼفؼد فاققا كثقرًا مـ الػِ 

وما أكثر هذه إكقاع يف محاربتفؿ لؾحؼ  ،واختراع إصقل الباصؾة ،والباصؾ حؼاً 

.... الحؾبل الذي جـَّد كػسف لؾدفاع طـ كػسف .ودفاطفؿ طـ الضالٓت الؽبرى وأهؾفا

 .ي إىل محاربتفؿ والطعـ فقفؿبالباصؾ وطـ أهؾ الباصؾ ومحاربة مـفج السؾػ الذي يمد

ومـ سػسطاتف أكف ٓ  ،يدافع طؿـ يطعـ يف الصحابة ويصػفؿ بلهنؿ غثاءقبؾ ه

وأحقاكًا يشترط اتػاق العؾؿاء  ،بؾ هل طـده خطل لػظل ،يعتبر هذه الؽؾؿة الخبقثة سباً 

 .ٓطتبارها سباً 

بؾ  ،ؾويـؼؾ رمل بعض الروافض لبعض الصحابة بلهنؿ جبؾقا طىل الجبـ والػش

 .وٓ يرى هذا سبًا وصعـاً  ،والـػاق

لقطعـ بف يف  [30:]التوبة﴾ېې﴿ :لؼد ساق الحؾبل ققل اهلل تعاىل

ثؿ مل يشػ ذلؽ غؾقؾف فؼػز إىل بعض الصحابة  ،السؾػققـ الذيـ يػتري طؾقفؿ كثقراً 

لقـؼؾ تػسقر  ،بؾ أبعد الـجعة ،فؾؿ يـؼؾ فقفؿ تػسقر أهؾ السـة لفذه أية ،الؽرام

 ،فقصػفؿ هذا الرافضل بلهنؿ جبؾقا طىل الجبـ والػشؾ ،لؾصحابةوضل خبقث طدراف

مع أن أية لقس فقفا  ،وأقره الحؾبل طىل ذلؽ ،بؾ زاد هذا الرافضل السخػ والـػاق

فؿا رأي أهؾ السـة فقؿـ يـؼؾ هذا  ،أدكك إشارة إىل شلء مـ هذه الصػات الذمقؿة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر كػَسُف بالجفؾ والعـاد والؽ]: مـ مؼال لف طـقكف بــ (1)  [.الحؾؼةالثاكقة – ذبالحؾبل ُيَدمِّ
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لذيـ قرر أهؾ السـة أكف ٓ تذكر إٓ ا - ملسو هيلع هللا ىلص -الطعـ طـ رافضل يف أصحاب محؿد 

ٓ تسبقا أصحابل » :- ملسو هيلع هللا ىلص -الذيـ قال فقفؿ رسقل اهلل  ،محاسـ همٓء الصحب الؽرام

أن أحدكؿ أكػؼ مثؾ أحد ذهبًا ما أدرك مد قالذي كػسل بقده لقف ،ٓ تسبقا أصحابل

داود حديث قوأب ،(3/54وأمحد ) ،(2544أخرجف مسؾؿ حديث ) ،«أحدهؿ وٓ كصقػف

(4658)
(1). 

أكا أكصح أبـاءكا يف قطر ويف مجقع : -حػظف اهلل-ـ قال شقخـا طبقد اهلل الجابري  7

بؾ أكصحفؿ أكف إذا  ،فقق مستقاهؿ أٓ يتصدوا ٕمقر ،الؿعؿقرة مـ الرجال والـساء

أكصحفؿ أن يتابعقه  ،يحؽؿ بف تؽؾؿ طامل صاحب سـة معروف تلولقف طىل الدلقؾ فقؿا

أما إذا كان  ،البدع وأهؾفا ؾ السـة طىل الحؼ ورفض الباصؾ وبغضحتك تجتؿع كؾؿة أه

 ،يتربصقن بلهؾ السـة الدوائر كؾ فريؼ يذهب مذهًبا ففذا ما يريده أطداء السـة الذيـ

 .ويصقرون شذًرا مدًرا كؿا ققؾ ،أهؾ السـة-فلوفر الحظ طـدهؿ أن تتػرق كؾؿتفؿ أطـل

تعقيؾف طىل  وطرفت طـف ـ وفؼف اهلل ـ ،ثقرةأكا أطرف الشقخ ربقع مـ سـقـ ك :وثاكًقا

وقد  ،بعد أن يـصح الؿخالػ حتك يـػذ صبره وبعد ذلؽ يؼقل ما تقصؾ إلقف ،الدلقؾ

ومـ قبؾ  ،-وفؼف اهلل-قام الدلقؾ طـدكا فقؿا اصؾعـا طؾقف مـ قبؾ الشقخ ربقع أخقـا الؽبقر

لقس  قد الؿتؾّؼب بإثريالحؿ طظ بـ حسـ بـ طظ بـ طبد قراءاتـا التل مل كظفرها أن

 .والبالد مػسد يف العباد ،داطقة ضالل ،مبتدع ضال مضؾقبؾ ه ،صاحب أثر

ومـ خالل شبؽة سحاب السؾػقة وغقرها إن كاكت هـاك  ،تجؿعؽؿ ومـ خالل

رْ  ،مقاقع مشارة إىل  وأدطقهؿ ،مجقع الؿسؾؿقـ مـ هذا الرجؾ حقث كاكت وجفتف ُأَحذِّ

 ك يراجع السـة ويتبرأ مـ كؾ ضاللة كشرها مجؾة وتػصقاًل بغضف ومػاصؾتف يف اهلل حت

 طؾـًا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.الحؾؼة إوىل - الحؾبل يقاصؾ تجـقف طىل اإلمام البخاري]: مـ مؼال لف طـقكف بــ (1)
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هؾ الخالف يف طظ الحؾبل وأبل حسـ الؿلربل مـ : ماكصف -حػظف اهلل-وسئؾ 

 الؿسائؾ اإلجتفادية التل تجقز أن كختؾػ فقفا؟ 

بسؿ اهلل والحؿد هلل وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف  :فلجاب بؼقلف

ا بعد فالؼاطدة العامة طـد أهؾ السـة أكف إذا قام الدلقؾ طىل ركقب رجؾ البدع أم، أمجعقـ

إصرارا ومعاكدة واستـؽافا طـ الحؼ فنكف تجب مػاصؾتف ومبايـتف والبعد طـف والتحذير 

مـف فنذا تؼرر هذا فذيـؽؿ الرجؾقـ قد قام الدلقؾ طىل أهنؿا مبتدطان ضآن وطؾقف فنكف 

تؽّؾؿا يف التقحقد وقال قة مػاصؾتفؿا والحذر مـفؿا حتك ليجب طؾقؽؿ يا أهؾ السـ

احذروا أهؾ : يؼقل وكان اإلمام أمحد  ،ققٓ حؼا ففذا ُٓيْعػقفؿا مـ تبعت البدطة

وإن دافعقا طـفا.، إهقاء وإن ذّبقا طـ السـة
(1) 

وأحقاكا  كحـ كدرس كتب الشقخ إلباين  :أيضا ماكصف -حػظف اهلل-وسئؾ 

ا بعض إمقر ففؾ كرجع إىل الشقخ طظ حسـ طبد الحؿقد بؿا أكف كان تشؽؾ طؾقـ

 ...تؾؿقذ

 ،هذا حتك لقس مـ تالمقذ إلباين ،ٓ ٓ ما يصؾح الرجقع لف :الشقخ طبقد مؼاصعا

لؽـ لؿا  ،يقم كان يف الشام يف سقريا لف تالمذة كان الشقخ كاصر الديـ إلباين 

 .إكؿا يجالسف بعض اإلخقةو ،ٕكف ٓ يؾؼل دروساً اكتؼؾ إىل إردن لقس لف تالمذة 

 .كعؿ يا شقخ سؿعـا بلكف كان مالزم لف حقايل مخس وطشريـ سـة :السائؾ

 .يحضر ،يحضر أحقاكا كغقره ،صحقحقهذا ماه ٓ لقس مالزما يؽذب :الشقخ

 ..لؿـ تـصحـا بالرجقع يا شقخ يف بعض الؿسائؾ ال :السائؾ

 .فؼفومـ تثؼقن بديـف وأماكتف مـ أهؾ العؾؿ الذيـ طـدهؿ طؾؿ  واهلل بارك اهلل فقؽ :الشقخ

 ؟يعـل الشقخ طظ حسـ ما كرجع لف يا شقخ :السائؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ه1433) [دورة شفر شعبان -اإلجابة الجابرية طىل إسئؾة إكدكقسقة] (1)
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 .واهلل ما أرى أكؽؿ ترجعقن الرجؾ أصبح يخّؾط ويخّبط :الشقخ

طظ الحؾبل طػا اهلل طـا وطـف وأصؾح اهلل حالـا وحالف ومآلـا : -حػظف اهلل-وقال 

وأكا واهلل أخشك أكف تلثر بػؽر اإلخقان أكف خالطفؿ وأّثر طؾقف  ،تالطبومآلف أصبح أن ي

ما  اإلخقان وما استطاع أن يظفر هذا يف حقاة شقخفؿ اإلمام العالمة شقخ كاصر 

استطاطقا أن يظفروا هذا فؾؿا رحؾ شقخفؿ الذي فؼده أهؾ اإلسالم العارفقن بؼدره 

وبؼدر أهؾ العؾؿ والػضؾ أضفروا ماطـدهؿ.
(1)

 

مّزكك  كؿا يؼقلقن كتاب كازلة العراق :السائؾ :ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ 

 .ويـشرون تزكقة الشقخ طظ الحؾبل لؾؽتاب

 ،السـة ودحر البدطة كؿ مـ شخص يزكك بـاًء طىل ما ضفر مـف مـ :أوٓ :الشقخ

 سبقؾ إققال وإطؿال وٓ فقزكقف العؾؿاء بـاًء طىل هذا ٕهنؿ ٓيحؽؿقن إٓ بظاهر مـ

ثؿ بعد ذلؽ يحصؾ  ،يعؾؿ قمقكقل إىل اهلل طزوجؾ فف قلفؿ بقصقل إىل الباصـ فف

يؽقن هذا الؿزّكك  ٓء العؾؿاء الذيـ ٓ يؾزم مـ تزكقتفؿ أنمفف ،لؾؿزكك مـ اكحراف

الؿّزكقـ  كؿ مـ شخص يـحرف بؾ مـ، طىل السـة حتك يؿقت والقاقع يشفد بذلؽ

 .اهللطػاكا اهلل واياكؿ يرتد طـ ديـ 

مـ كان مستـا فؾقستـ بؿـ قد مات فنن " :أذكر كصقحة ٓبـ مسعقد قال: ثاكقا

أي متبعا فؾقستـ بؿـ قد مات ٕن الذي  . مـ كان مستـا" الحّل ٓ تممـ طؾقف الػتـة

فننَّ الحل " :قال ،إن كان مـ أهؾ السـة طؾقف مـ آسالم والسـةقمات استؼر طىل ما ه

 ."ٓ تممـ طؾقف الػتـة

ذكرت مققػل مـ تزكقات طظ الحؾبل طػا اهلل طـا وطـف وأكف ٓ يقثؼ مـ  أكا :ثالثا

فتزكقاتف حرب طىل أهؾ السـة مـ  ،لديـا أكف زكك ُأكاسا هؿ أطداء لؾسـة تزكقاتف بؾ ثبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(ـه 1434/ 25/6)وكاكت يقم الجؿعة الؿقافؼ ، أسئؾة مفؿة أجاب طـفا حػظف اهلل تعاىل (1)
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 .مـ حقث ٓ يشعروحقث يشعر أ

يؼقلقن شقخـا هؾ يجب طؾقـا إذا رّد طامل صاحب الجرح والتعديؾ  :السائؾ

إىل مجقع أهؾ العؾؿ يف إرض ماذا يؼقلقن يف فالن وهؾ .....ا فالن مـ الـاسشخص

 يف الجرح وخصقصا إذا كان الجرح مػسرا؟ يقافؼقن هذا العامل

قاطدة سؿعـاها قبؾ فترة طـ الشقخ طظ الحؾبل وهل قاطدة  أبدا هذه: الشقخ

دلقؾ طؾقف فنكف ٓ بجارح أقام ال فنذا حؽؿ طامل طىل شخص بلكف مبتدع وجرحف ،فاسدة

فالؼاطدة التل وضعفا طظ الحؾبل وهل أن  .يؾزم البحث بسمال أهؾ العؾؿ أخريـ

هذه قاطدة مل يؼؾ بف أحد فقؿا كعؾؿ مـ أهؾ  جرحفوتبديع اكسان أ يجؿع أهؾ العؾؿ طىل

 .الديـ العؾؿ وآمامة يف

وإذا مل يستطع  يجقز لطؾبة العؾؿ الترجقح بقـ الجرح والتعديؾ شقخـا هؾ :السائؾ

كتاب طظ الحؾبل  هذه أخذهتا مـ بإحقط كلّي مسللة شرطقة صؾبة الترجقح أخذوا

مـ ضفر مـ أكف أهؾ لؾتؼؾقد يف  وإذا مل يلخذوا بإحقط قّؾدوا مـفج السؾػ الصالح

 .الؿسللة

كؿا  إمر .الؼقاطد التل يؼّعدها الشقخ طظ الحؾبل ومل يسبؼ إلقفا ما أكثر: الشقخ

ت لؽؿ إذا تؽؾؿ طامل مقثقق وجرح رجال بؿا يعؾؿ بشفادة الثؼات العدول طؾقف قؾ

 .مؼبقل قبؿا كؼؾتف كتبف ودوكف فقفا ففوبؿسجؾ طؾقف مـ صقتف أوأ

  .كـظر فقف يؼقل أيضا إذا جاء الجرح الؿػسرقه :السائؾ

 .التػسقر ماذا يػقده الـظر بعد أدري واهلل ما: الشقخ

 .الؼاطدة باصؾة :السائؾ

 .ٓشؽ :الشقخ

يف الخالف  يجقز أن كجعؾ خالفـا يف غقركا سببا ٓ) قاطدة أخرى يؼعدها :السائؾ
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ٕكف إذا  أكا أققل أمحؼ :يؼقل قفف ،"مـ جعؾ خالفف يف غقره سببا خالف بقـف بقــا(

 إذا خسر أخاه هذا مـ ،اختؾػ مع أخقف بسبب غقره فقؽقن الؿستػقد هذا الغقر

 .مـفج السؾػ الصالح مـ يف ذلؽ وأيـ الؿصداق وأيـ الحرصالؿستػقد وأيـ العدل 

 .إصالقفا فاسدة هذه ضؿـ الؼقاطد الغريبة الؿحدثة وهل قاطدة طىل :الشقخ

مـفؿ وٓ يقافؼف  قيعؾؿ حالفؿ وفسادهؿ فف قفؿـ دافع طـ الؿبتدطة والؿـحرفقـ وه

 .أهؾ السـة يختؾػقن معف ويؾحؼقكف بالؿبتدطة

والحؾبل قد مأل الّدكقا  :-حػظف اهلل-بـ هادي الؿدخظ  ـ قال شقخـا محؿد 8

راخ والّضجقج ـُ ُكجقب طؾقف ،بالصُّ ٓ يجقز  ،فنذا ُسئؾـا أجبـا ،والّسمال طـف يتؽّرر فـح

ّٓ مـ ِوحدة إديان يف رسالة طّؿان لـا أن كؽتؿ والؼقل  ،والحؾبل إىل أن ما تبّرأ إ

 ساواة إديان ووجقب التّحاكؿ إىل إمؿ الُؿّتحدة ماإديان وأخّقة إديان ومُ  بُحّرّية

ويؿدح صـقف اُلؿبتدطة مـ الؿتحّزبقـ محؿد حّسان سؾػل  ،رجع طـُف وٓ بِحرف

طرطقر سؾػل والؿغرواي سؾػل وفالن سؾػل وهمٓء قد تؽّؾؿ فقفؿ العؾؿاء  وطدكان

يؿدح  قؿظاهرات وهبؾ إىل ال ،ٓ يزال إىل أن ُيدافع طـفؿ قأباصقؾفؿ وه وتبّقـت

ًٓ قال محّؿد حّسان  أكا أِذكُت لُطالّبل أن يُرّدوا طؾقف: ما شاء :ورأيُت لف بعد ذلؽ مؼا

يجب قٓسّقؿا وقد مدحتف ما ه !وأكت الذي مدحتف أٓ يجب طؾقؽ أن ترد طؾقف؟ !اهلل

يت رجؾ يؿدح شخصًا وُيزّكقف وبعديـ يل :أكتؿ أكا أسللؽؿ بالّؾف !طؾقؽ أن ترّد طؾقف؟

أكت بالّذات خاّصًة  ،هذا ما ُيؼبؾ !هذا ُيؼبؾ؟ أكا قؾت لؾـّاس ُرّدوا طؾقف :يسؽت ويؼقل

وأضؾؾتفؿ بَِؿْدح هذا الخارجل الُؿبتدع الُؿـحرف طؾقـا يا إخقان  الذي كظر الـّاس إلقؽ

بالّثقرة التل فقفا آختالط والؿظاهرات التل يف آختالط ويتبّجح بلّكف  الذي يتبّجح

وا طؾقف :ُحرمتف وأوٓده وتؼقل حتّكخرج   !أكا خالص سؽت وقؾت لفؿ خالص ردُّ

ْدقِقـ ٓ أبدًا هذا كالم مـ يريد أن يؾعب طىل الَحْبؾِقـ: !هذا كالم هذا ٓ  ،وَيْلُكؾ طىل الشِّ
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 صالح بـ أمحد يف أمحد  ،حالف أكت مدحتف أكت أن ُمطالب بلن ُتبقّـ ،يؿشل طـدكا

بؾغـل  :بعديـ قال ما ذا أققل لف؟ ملسو هيلع هللا ىلصالـّبل  بقت آل يحّب  هذا :قال إمر أّول العتؽل

فؾِؼقُتف بعد ذلؽ فؾؿ ُأسّؾؿ طؾقف  -يعـل يعتذر-يؼقل ويؼقل  ذلؽ طـف فـصحتف فجعؾ

هات بّقـ لـا مققػؽ كؿققػ أمحد إذا ُكـت تزطؿ أكؽ  ،صالح ذكر هذا أمحد طـ أمحد بـ

ـُ إذا ُسئؾـا طـ  ،ـ حّؼ اهلل يف هذا وأمثالفَمَدْحَت فبقّ  ما ُدمت قد ،طىل صريؼة أمحد فـح

 هذا ُيضّؾ الـّاس أن وأضػ طىل ذلؽ الجرح والّتعديؾ كّؾف ما فقف وكتابف ،هذا ُكبّقـ

هذا كّؾف كسػ  ،الّسخقػ الذي رأيتؿقه الـّصائح والؼبائح والؿصالح سجع الُؽّفان

ذلؽ  ُيسّجؾ والؿققع يـُشر وبعديؽتب ويتؽّؾؿ وقهُ  ،هذا ٓ بّد أن... والّتعديؾ لؾجرح

اِطؼُدوا لـا جؾسة  :يعرفقكف كؼقل لفمٓء الذيـ ٓ يليت يتباكك طـد بعض الؿشايخ:

ـُ قَخؾُّقه هُ  ،ُمحاكؿة إن كان وٓ ُبدّ   ،خالص يعؼد جؾسة محاكؿة ،ُخصقُمف خصؿ وكح

ـُ طىل يؼقـ وٓ سؿعتؿ وٓ  أّكؽؿ ما قرأتؿ وٓ رأيتؿ يليت بؿا طـده وكلتقؽؿ بؿا طـدكا وكح

فنّما أن تحُؽؿقا بالعدل بعد سؿاع الػريؼقـ وإّما  ،اّصؾعتؿ طىل ُطشر مِعشار ما قال وكتب

 .طـ الحّؼ والُسـّة أن تُؽّػقا ألسـتؽؿ طّؿـ ُيدافع

والبدع  الّرجؾ يـسػ الجرح والّتعديؾ ُكّؾف ويؼػ يف وجف الّطعـ يف أهؾ إهقاء

الُؿػّسر ويرّد  قة وهل رّد بعض الُجزئقات يف الجرحويليت إىل قضقة ُجزئ والُؿـحرفقـ

كّؾفا ومع ذلؽ سؾػل  ويليت يػعؾ هذه إفاطقؾ ،الجرح الُؿػّسر ُكّؾف خالفًا لؾعؾؿاء

ـُ إذا ُسئؾـا طـ هذا  ،هذا باصؾ !الُغؾقّ  والذيـ ُيبّقـقن الحؼ ويردُّون طؾقف ُهؿ أهؾ فـح

 ّٓ لـا يف أطؿالـا مـ الّشغؾ ما يؽػقـا يليت إلقـا  ،بتداءً واهلل ٓ كتؽّؾؿ طـف ا وأمثالف ُكجقب وإ

 لؽـ إذا ُسئؾـا هذا ،متـًا يسقرًا ويرى هذا...ما كجد وقتاً قأبـائـا يتؿـّك يدرس ول بعض

فال ُبّد  اهلل طؾقفا ٓسّقؿا وهمٓء يـشرون ويف العامل كؾف يـتشرون مـ إماكة التل ائتؿــا

  كعؿ. أي ،ضك مـ رضلمـ بقان الحّؼ يغضب مـ غضب وير
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ًٓ ، وطظ حسـ مؿـ ركب صريؼة أهؾ إهقاء :-حػظف اهلل-وقال   :وأذكر لؽؿ مثا

طىل كخبة الػؽر لؾحافظ ابـ  ،-صبعة دار ابـ الجقزي-إوىل كزهة الـظرـيف صبعتف ل

)...وٓ يؼبؾ الجرح إٓ مـ طامل  :قال ،-كؿا تؽؾؿ-جاء الحافظ ابـ حجر ،حجر

 ا طؾؼ طؾقف وٓ بشلء!!.م ،بلسبابف...(

ٕن  ،لقش؟ ،)...وقد ٓ يؼبؾ...( :الطبعة الجديدة التل صدرت العام الؿاضل قال

 ،كعؿ ،-صبعة العام الؿاضل-العالؿقـ بلسباب الجرح مـ تؽؾؿقا فقف فال بد أن يؿفد

 فالفقى يعؿل ويصؿ.

ٓ أقطع ٓ أدري  ،تتبعتفا مؿؽـ أجد أشقاء أخرىقوأكا ما تتبعت الـسخة وإٓ ل

 ،فتحتفا يف الؿجؾس يف الدمام وإذا بل أجد هذا ،بشلء لؽـ هذا وقػت طؾقفا مقافؼة

ٕهنؿ طىل  ،لِّؿ؟ ،أول ما طّؾؼ طىل كالم الحافظ وٓ بحرف!! ،فقجدت الؿػارقات

 أيًضا ماشل ما قدر ركب الؾػ والدوران. قوه ،السؾػ

ا جاء بعد ما ركب الؾػ والدوران قال كان مـ طامل ق يؼبؾ ول...وقد ٓ": فؾؿَّ

 ،يرد طىل مـ تؽؾؿقا فقف وهؿ طالؿقن بلسباب الجرح والتعديؾ ،لقش؟ ،" بلسبابف...

)أن الحؼ  :يردد هذه العبارة دائًؿا وأبًدا وأكا أحب أن يسؿعفا هق قولؽـ الحؼ يبؼك وه

لبدع ما كسؿع لف يف الردود طىل أهؾ إهقاء وا ،وطظ أن يؾجؾج ،أبؾج والباصؾ لجؾج(

وباري لساكف يف الرّد طىل أهؾ السـة  ،والؿبطؾقـ يف هذه إحداث إخقرة وٓ بحرف

لؾرّد  ،)كؾ الػؾسّققـ( طـدي قوفتح مققعف الذي فتحف )كؾ السؾػققـ( وه ،والطعـ فقفؿ

ويسؿقهنؿ يف هذا الؿققع  ،ويتؽؾؿ يف أهؾ السـة ويسؿقفؿ )غالة( ،طىل أهؾ السـة

احقـ وال َّٓ بعؾؿاء  ،ؿتشّدديـ()غالة الجرَّ وإذا كظرت بالعؽس وجدهتؿ ٓ اشتغال لفؿ إ

 وقد سؽتقا طـ أهؾ إهقاء والبدع. ،السـة

ا  بؾ كالمفؿ إول يف تزكقتفؿ والذب طـفؿ ما سؿعـا لفؿ حرًفا واحًدا يف إكؽاره َلؿَّ
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ؾ فؿا سؿعـا حرًفا واحًدا لعظ حسـ يف محؿد حسان! ب ،-تبارك وتعاىل-كشػفؿ اهلل

 الشقخ ربقع وغقره. ،واكظروا ماذا يؼقل يف السؾػققـ طؿقًما ،الدفاع طـف والتبرير لف

صاحبف وصديؼف  قما سؿعـا لف حرًفا يف الؼقصل الذي قال وجاء بالعظائؿ وه

 ،وهذا قد أجاز حتك تقيل الؽافر طىل الؿسؾؿقـ ،يف الشام ومصر وأوروبا ،وخديـف

-مـف كؾ البقاقع وما سؿعـا حرًفا واحًدا غقرة هلل كان ،وصعـ يف السؾػقة صعـات خبقثة

 وذًبا طـ السؾػقة مـ طظ حسـ.-تبارك وتعاىل

وققمف ومجاطتف يف هذا الؿققع طىل الشقخ ربقع وطىل طؿقم قوكؿ لف مـ ردود ه

 فـحـ كسلل اهلل العافقة والسالمة. ،.تؿثقال ٓ لؾحصر.وطد ما شئت والؿجال إذا. ،السؾػققـ

طظ حسـ طـده  ،العبرة بؿـ ذكر الجرح وزاد طىل ذلؽ بتػسقر أسبابفأن  :الػاٍد

ان وحرية  ،والثـاء طؾقفا يف خطبتقـ وفقفا الؼقل بقحدة إديان ،الؼقل بتزكقة رسالة طؿَّ

مخسة  ،ووجقب التحاكؿ إىل إمؿ الؿتحدة ،ومساواة إديان ،وأخقة إديان ،إديان

 أشقاء.

صدق تؽؾؿ طىل وحدة قه ،أكف يـؽر وحدة إديانوأن يدكدن طظ حسـ طىل 

 ،أكف زكاها العؾؿاء إمـاء! :ويؼقل طـ هذه الرسالة ،أربعة مسائؾ ،إديان! بؼس كؿ؟

 هذه الرسالة الخبقثة. ،شقف! والحؽام الثؼات!

ويـشر يف هذا الؿققع )الؿػؾس( إىل غقر ذلؽ  ،-شرح بؿجؾد-وصالبف يشرحقهنا

 فـحـ كسلل اهلل العافقة والسالمة. ،مـ البقائؼ التل طـده

ولعّؾف -لعؾ البعض مـ السػفاء كشر  :ـ قال الشقخ صالح السحقؿل حػظف اهلل 9

ك، إلزامومع كؼص أوأ -كشر ببتر أوطدم تحر  لؾدّقة  يف بعض الؿقاقع مققع مشبقه يسؿَّ

 (!!.كؾ السؾػققـ)

يف الؿاء العؽر لقػرق صػقف وأكا أطتبره كّؾ الخؾػققـ يف الحؼقؼة ٕكف دائؿا يصطاد 
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وا بؿا طـد أولئؽ لؿا بسبب ما ردَّ طؾقفؿ مـ  ة فال تغترُّ ؾػقِّقـ خاصَّ ة والسَّ الؿسؾؿقـ طامَّ

واستغؾقا ذلؽ فقصطادون أي كؾؿة يظـُّقن  ،بسبب ما طـدهؿ مـ مشؽالتو.. أ.الردود

سالة لؽؾؿٍة  يل مـشقرٍة طـدهؿ يف أهنا تليقدا لفؿ حتك أكف يف الَعام الَؿاضل َجاءت الرِّ

تػاهؿ بقـل وبقـ أحد الؿشايخ إفاضؾ وزطؿقا مـ خالل هذه الؽؾؿة أين أردُّ طىل هذا 

سالة اكدهشت!الشقخ الػاضؾ ا قرأت الرِّ رسالة  :!! والحؼقؼة أكا ما صدقت حتك لؿَّ

قخ الػالكِل :تؼقل ـا وجدهت ،رجعُت إىل ماكشر يف هذا الؿققع الؿشبقه !أكت تـال مـ الشَّ

كؾؿة فقفا تػاهؿ بقـل وبقـ شقخل هذا لقس فقفا رّد وإكؿا فقفا تػاهؿ طىل مقضقع معقـ 

كؼاش طادي بقـ الشقخ وتؾؿقذه والتؼطقا إحدى الؽؾؿات ، أوطىل مسللة معقـة

 وكشروهـا يف هذا الؿققع الؿشبقه.

الحؾبل حسـ يرد طىل الحؾبل غقر طظ  وقػت طىل كالم لؾشقخ إلباين  :قلت

فالعجب مـ  : (6/343)الصحقحة يفكؿا قال ، قه هق ؿبتدع لؽـ القصػال

 ،أتباطفؿوب كػسف لؾرد طىل طؾؿاء السؾػققـ كّص  الذي الحؾبل الؼصاص القاطظ...ذاك

فققع يف …يـسك كػسفو ،الؿخالػة ٕققال العؾؿاء بزطؿف أققالفؿو ،ع طثراهتؿتتبّ و

ٕبرق  !البديع مـفؿ قاس هذا الؼقاس أحداأن قلو ،الؿخالػة التل يـؽرها طىل السؾػققـ

 فال بلسقأما هو!حشد كؾ ما يستطقع حشده مـ أققال العؾؿاءو ،تباككوصاح وأرطد و

 !طؾقف مـ مخالػتفؿ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  *  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

 هداه.وأصؾحف اهلل ، ﴾ھ

 ثياٛ عبد احلنٔد خملْف ّدؾاعُ عً أبٕ إضحام احلْٓين التهؿريٖ. :ثاىٔا

 يا شقخ ومسللة الحقيـل كػس الؽالم. :سئؾ طبد الحؿقد مخؾقف ما كصف
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طىل السـّة كؿا هل  :أي-كػس الؽالم. :-أصؾحف اهلل-قال لف طبد الحؿقد مخؾقف 

 .-حال طظ حسـ الحؾبل

 .طـده بعض هذه إشقاءوقضقة أكف يتؽؾؿ طـ الحؽام طىل الؿـابر أ

وأن  ،الخروج طىل الحؽام مسللة اجتفاديةيؼقلقا بلكف يؼقل مسللة  :فؼال لف السائؾ

 .التقحقد أربعة أقسام تقحقد الحاكؿقة

وإكؿا جعؾف مـ باب ، لؽـ ما أجراه كلصؾ، واهلل هذا يـؼؾ طـف: -هداه اهلل-فؼال لف 

وإٓ تؼسقؿ التقحقد إىل ثالثة أقسام الربقبقة وإلقهقة وإسؿاء ، التػسقر والتبققـ

  ؟لتقحقد إىل ثالثة أقساممـ الذي قّسؿ ا ،والصػات

يا شقخ كحـ الذي درسـاه حتك طؾقؽؿ أن هذا ققل : فاطترض طؾقف السائؾ قائال

 آستؼراء.و وذلؽ بالتتّبع ، ابـ الؼقؿووققل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ، السؾػ

 : -أصؾحف اهلل-فؼال لف 
ّ
أن كان قديؿا الؿعروف أن التقحقد يـؼسؿ إىل  ،اصبر طظ

اضطر أهؾ السـة أن ، هذا الذي كان مشفقرا، د الربقبقة وتقحقد إلقهقةتقحق، قسؿقـ

ٕن كثقر، مـ باب التبققـ، يزيدوا تؼسقؿا ثالثا إسؿاء والصػات
(1)

مـ الطقائػ  

 .الّضالة صارت

يا شقخ الؿفؿ مؾّخص ، ياشقخ اسؿح يل أقاصعؽ :فاطترض طؾقف السائؾ بؼقلف

 .هؾ هذا الؽالم كقافؼفؿ طؾقف، دع ٓ يمخذ طـفهؿ يؼقلقن الحقيـل ضال مبت، الؼقل

 .مـ أهؾ العؾؿ ومـ أهؾ الحديثقه ،أكا ٓ أوافؼفؿ: فؼال لف ـ أصؾحف اهلل ـ

 لقس مبتدع سـل. :فؼال لف السائؾ

 .يذّب طـ السـة والؿـفج السؾػلقبؾ ه، لقس مبتدطا: فؼال لف ـ أصؾحف اهلل ـ

 بارك اهلل فقؽ يا شقخ.: فؼال لف السائؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كذا قال (1)
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 -رمحة اهلل طؾقف-مـ الذيـ مدحفؿ الشقخ إلباين  قوه: -أصؾحف اهلل-ؼال لف ف

ٕن يف بعض ما كتبف الشقخ كاصر يف مؼدمة بعض كتبف أكا قرأت ، وأكا قرأت تزكقتف لف

قال وأكا مل يتقسر مجع ما تؽّؾؿ والرّد طؾقف لضقؼ ، قديؿا قال يف قضقة الرّد طىل السؼاف

قم هبذا العؿؾ بعض صؾبة العؾؿ الؿتؿؽـقـ يف طؾؿ الحديث الققت فؼال أرجقا أن يؼ

، كلبل إسحاق الحقيـل وكعظ حسـ طبد الحؿقد وسؿقر الزهقري ذكر همٓء الثالثة

إسحاق لؿا طارض كتابف تخريج ســ الـسائل طىل الشقخ إلباين فؼرأه الشقخ قأب

فؼال هذا كتاب جقد جقد جقد.، إلباين
(1)

 اهـ 

  :ّقؿات مع ضاللُ ّتلبٔطُ ّتػػٔبُ علٙ أٍل الطي٘ليا عدٗ : قلت

أهؾ إهقاء والبدع طؿقما ببعض خقة يحسـ الظـ ٓزال بعض اإل -1

 .وبالحقيـل خصقصا

 :رغؿ اكؽشاف أمرهؿ واتضاح مسؾؽفؿ وكالم العؾؿاء الـاصحقـ الصادققـ فقفؿ

ط الشباب بف غقر أن حزب الحؾبل وما يػعؾف طبد الحؿقد مخؾقف ـ أصؾحف اهلل ـ برب

ولؿزه وصعـف يف الذيـ  ،والدفاع طـف بالّشبف الؿؾتقية وإصقل الػاسدة الؽاسدة

وطدم غشفؿ وكتؿان العؾؿ الذي تقطد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصيحّذرون الـاس مـف كصحا ٕمة محؿد 

طقـ التؿققع قه، تعاىل صاحبف بالؾعـ والطرد مـ رمحتف وبالخسارة والحرمان مـ جـتف

ڀڀ ڀ ڀ ﴿: ـؼقل لف وٕمثالف تذكقرا بؼقلف تعاىلف ،والغش لفذه إمة

 .[200 :]سورة النساء ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :-تعاىل -وققلف

 [.207 :]النساء ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مـ مؼطع صقيت. (1)
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يعقـ طؾك ضؾؿ مل يزل دم سخط وأ ،مـ أطان طؾك خصقمة بظؾؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصوققل الـبل 

.«اهلل حتك يـزع
(1)

 

إمـاء الشرفاء الثؼات فالبركة معفؿ كؿا صّح الحديث طـ  عؾؿاءال غرز الزم"و

.«أكابركؿ مع البركة»: ملسو هيلع هللا ىلصالصادق الؿصدوق 
(2)

 

 .«السمال العّل  شػاء إكام» :فــ طؾقؽ أشؽؾ فقؿا العؾؿ أهؾ بسمال وطؾقؽ

هؾ طدم الرد طىل أهؾ الباصؾ : ما كصف -حػظف اهلل-سئؾ شقخـا صالح الػقزان 

 ؟لدفاع طـفؿ يعتبر مـ الغش لؾؿسؾؿقـوكتؿان باصؾفؿ وا

 :ؾأجاب بكْلُ
هذا مـ أكبر الغش لؾؿسؾؿقـ السؽقت طـ أهؾ البدع وطدم بقان بدطفؿ هذا مـ 

فنذا اكضاف إىل هذا أكف يؿدحفؿ ويثـل طؾقفؿ ففذا أشّد وأكؽر  ،الغش لؾؿسؾؿقـ

، فا ويحذر مـفافالقاجب مـ طـده طؾؿ أن يبقـ البدع والحدثات ويـفك طـ، والعقاذ باهلل

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ :وٓ يسؽت فنن السؽقت هذا مـ الؽتؿان

﮴  ﮳  ﮲  ۇ ۇ  * ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ٓ  [260 -217]البقرة:﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

يجقز لؾؿسؾؿ الذي طـف طؾؿ أن يسؽت طـ البدع والؿخالػات وٓ يبقـفا لؾـاس ٕكف 

ما سؽت العامل الػالين  مؿـقطاومحرما أكان هذا قوقالقا ل، إذا سؽت احتج الـاس بف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصححف إلباين يف ، (2324ابـ ماجف ) .(3598، 3597رقؿ  3/345داود )قأخرجف أب (1)

الصحقحة (1421). 

وأبقكعقؿ ،  (7/463)شعب اإليؿان والبقفؼل يف، (1/62والحاكؿ)، (559) أخرجف ابـ حبان (2)

وصححف الحاكؿ وأقره ،،  (36)سـد الشفابم والؼضاطل يف،،  (8/171 ،172)الحؾقة يف

  (1778.)الصحقحةوصححف إلباين يف ، الذهبل
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 يراه. قوه

ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ فنذا جرح العامل الـاقد مـ الشقخ وقال 

وحذر مـ بدطتف: ففذا مـ أهؾ العدل والـصح لإلسالم  ،يستحؼ الجرح ببدطة

 .ممٍد لقاجبقبؾ ه ،ولقس بظامل ،والؿسؾؿقـ

غاشًا لديـ اهلل  ،ير مـف فنكف يؽقن خائـاً فنن سؽت طؿـ يستحؼ الجرح والتحذ

مـ الذب والؿحاماة طـ البدع  ،ولؾؿسؾؿقـ فنن ذهب ذاهب إىل أبعد طـ السؽقت

وأمعـ هبؿ يف كصر الباصؾ  ،وَجرَّ مـ يسؿع لف إىل هقة سحقؼة ،وأهؾفا فؼد أهؾؽ كػسف

ؿ الذيـ يصدون طـ سبقؾ اهلل وه ،وهذه مـ خصائص وأخالق القفقد، ورد الحؼ

يعؾؿقن.
(1)

 

أن أبقـ حال الحقيـل  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إكـل رأيت مـ باب الـصقحة وطدم الغش ٕمة محؿد 

الذي يدافع طـف طبد الحؿقد مخؾقف دفاطا مستؿقتا ويؾّبس طىل أتباطف بؼقاطده الباصؾة 

لعؾ اهلل أن يـػع هبا وتتضح  ،ســؼؾ أسباب جرحف مع أققال أهؾ العؾؿ فقفو ،أثؿة

 : ـ ٓ يزالقن يحسـقن الظـ بفالرؤيا خاصة لؾذي

 .بقان أسباب جرح أهؾ العؾؿ ٕبل إسحاق الحقيـل - 2

 .تؽػقره لؾُؿِصرِّ طىل الؿعصقة
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿحّجة البقضاء يف محاية السـّة الغّراء. 

بعض أهؾ العؾؿ : ما كصف -كؿا يف الجزء الثاين مـ درس شروط العؿؾ الصالح-سئؾ الحقيـل  (2)

 التقبة شرط لؽل يعقد مسؾؿًا مـ جديد؟وأن ، يؼقلقن بؽػر فاطؾ الؿعصقة الؿصر طؾقفا

وهذا كػره !، يعؾؿ أهنا معصقة ففذا مستحؾقوه، أما الرجؾ الؿصر طىل الؿعصقة": فلجاب

والزكا حرام لؽــل سلفعؾف.. هذا واضح ، الربا أكا أطؾؿ أكف حرام لؽــل سآكؾف: كلن يؼقل!!، ضاهر

مسللة الؿعصقة غقر الؿصر طؾقفا فال يؽػر فال شؽ يف كػر مثؾ هذا الرجؾ. أما !!، آستحالل فقف

 =فؽؾؿة يرجع لإلسالم مـ جديد إذا كان ققد الؽالم ، مسؾؿ حتك وإن طصكقوه، هبا بطبقعة الحال
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يعؾؿ أهنا معصقة وفعؾفا واستحؾفا هذا قرجؾ استحؾ الؿعصقة وه، بآستحالل ففذا ٓ شؽ فقف =

، أن يتقب ويغتسؾ ويـطؼ بالشفادتقـيؽػر ويخرج مـ الؿؾة: حتك يرجع إىل اإلسالم وٓبد 

 .ا هـ"ويرجع إىل اإلسالم مـ جديد.. واهلل أطؾؿ

 :تؿئد نالمُ بؿتْٚ للعالم٘ ابً عجٔنني ّغريِ مً أٍل العله
 ؟ضابط آستحالل الذي يؽػر بف العبدقما ه: سئؾ فضقؾة الشقخ ابـ طثقؿقـ 

إن كان هذا : أما آستحالل الػعظ فقـظرأن يعتؼد ِحؾَّ ما حرمف اهلل. وقه: آستحالل": جابفل

ر فف وٓ يعتؼد أكف حالل لؽـف ، أن اإلكسان تعامؾ بالرباقفؿثالً ل، كافر مرتدقآستحالل مؿا يؽػِّ

ويعـل بذلؽ الربا الذي ، إن الربا حالل: قالقولؽـ ل، فنكف ٓ يؽػر: ٕكف ٓ يستحؾف، يصر طؾقف

استحالل فعظ واستحالل طؼدي : ورسقلف. آستحالل إذاً حرمف اهلل فنكف يؽػر: ٕكف مؽذب هلل 

هؾ يؽػر أم ٓ؟ ومعؾقم أن أكؾ الربا ٓ يؽػر بف ، يـظر فقف لؾػعؾ كػسف: بؼؾبف. فآستحالل الػعظ

سجد لصـؿ ففذا يؽػر.. لؿاذا؟ ٕن الػعؾ يؽػر: هذا قأما ل، لؽـف مـ كبائر الذكقب، اإلكسان

فنن كان ، أٓ يؽقن هذا الؿستحؾ معذورًا بجفؾف: خر وهقالضابط ولؽـ ٓبد مـ شرط آقه

، مثؾ أن يؽقن إكسان حديث طفد باإلسالم ٓ يدري أن الخؿر حرام، معذورًا بجفؾف فنكف ٓ يؽػر

. لؼاء "حتك يعؾؿ أكف حرام: فنذا أصر بعد تعؾقؿف صار كافراً ، فنن هذا وإن استحؾف فنكف ٓ يؽػر

 .(54) الباب الؿػتقح

سؿعت شقخـا ربقع بـ " :-وفؼف اهلل-طبد إطىل خالد محؿد طثؿان ققخ أبقال الش

والبعض يظـ أن الحقيـل قد تراجع طـ  "،كف طامل مـ طؾؿاء مصرإ" :يؼقل طـف -حػظف اهلل-هادي 

قام بالدفاع طـ ققلف ، حقث إكف يف الؿقضع الذي ادطقا أكف تراجع فقف، وهذا مل يحدث، هذا الؼقل

ج: بادطائف أكف قد اهتؿ ضؾًؿا بالتؽػقر بالؽبقرةوزاد إ، السابؼ ذَّ وذلؽ بؼقلف يف ، مر تؾبقًسا طىل السُّ

بعض ما مل ": ما يظ، [تسجقالت الؿـار-6الجزء -كظرات يف سقرة إكػال]خطبة مجعة بعـقان 

 لبمؼالة ما اطتؼدهتا بؼؾ لصد أشاطقا طـيحسـ الػفؿ مع ما أراه مـ الؼرائـ الظاهرة مـ سقء الؼ

هذه الؿؼالة الػاجرة ، فضال طـ هذه الؿشاهد، ٓ يف الخؾقاتوٓ تؾػظ هبا لساين ويقما مـ إيام 

 أكػر الؿسؾؿقـ بالؽبقرة. ل: إكـأثؿة تؼقل

 :فلكا أكشد صالب العؾؿ الذيـ يسؿعقكـل مـذ قرابة مخسة وطشرون سـة وأكا أخطب طىل الؿـابر

 ."!! قؾت أن فاطؾ الؽبقرة كـافريقم مـ إيام أكـل  هؾ سؿعقا مـل يف

فنن ، ٓ طالقة لفا بؿا اهتؿ بف، هؽذا يصرف الحقيـل أذهان الؿستؿعقـ إىل وجفة أخرى: قلت

ولؽـف أراد استجاشة ، ٓ تؽػقر فاطؾ الؽبقرة، البدطة التل وقع فقفا هل تؽػقر الؿصر طىل الؿعصقة

 وهذا أطظؿ.، ة بقـ الؿسللتقـأكف ٓ يحسـ التػرقوأ، طقاصػ الؿغرر هبؿ هبذا الؽالم

 وإن كـت تدري فالؿصقبة أطظؿ  دري فتؾؽ مصقبة ــت ٓ إن كـت

 =إكؿا غرهؿ طبارة سؿعقها  .فقاهلل ما اطتؼدهتا يقما مـ إيام حتل وأكا حدث يف الطؾب": ثؿ قال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر إن الَؿِص ": مع ما أراه مـ الؼرائـ الظاهرة مـ سقء الؼصد: سؿعقا مؼالة ىل هل أكـل قؾت =

آكؾف ففذا كافر ٓ  لإن اهلل طز وجؾ حرم الربا ولؽـ قال رجالً قل": ثؿ ضربت مثال فؼؾت "مستحؾ

أكا : قؾت، هذا مل يؼؾ بف أحد !! الؿصر مستحؾ: قــالقا، هذه العبارة التل قؾتفا، "إشؽال يف كػره

 ."أصاًل تعريػ الؿصر.. لكالمما ورد يف ، والؿصرقما تؽؾؿت طـ مـ ه

، هذا كالم مجؿؾ "إن الؿصر مستحؾ": فلكا إذا قؾت، فؽؾ إمثال مـ باب الؿبقـ" :إىل أن قال

أوحرم حرم الزكا وإذا قال رجال إن اهلل حرم الربا أ -حتل أبقـ معـل الؽالم السابؼ  -ثؿ قؾت مثال 

 .اهـ"أكف كػر إباء.. ح، ففذا واضأفعؾف لالعؼقق أوحرم أي شلء لؽـ

، أكف سّقى بقـ اإلصرار طىل الؿعصقة وكػر اإلباءقوه، قيـلوهذا تؾبقس آخر مـ الح: قلت

 فؾقس كؾ مصر مستؽبر.، والػرق بقـفؿ ضاهر طـد أهؾ السـة

: حقث قال الحقيـل، تؽرار الؿعصقةقولؽـ الؿشؽؾة طـد الحقيـل أكف يظـ أن اإلصرار لقس ه

، "دل طىل اإلصرارإن تؽرار الذكب ٓ ي .مراراقلويؽرره ويػعؾ الذكب  ي: لقس هقالذالؿصر"

والػعؾ بؿجرده أيضا ٓ يدل طىل ، تؽرارا ٓ يدل طىل اإلصراروالعبد اذا كرر الذكب مرارا ": وقال

 .اهلل يتقب طؾقف أطؿؾ إيف: فقؼقل، هذا ربا :فقؼال لف، البـقك يفواحد واضع أمقالف  ل. يعـاإلصرار

ضعـاها ، والشركة الػالكقة سرققها ، وضعـا أمقالـا يفإماكة راحت، أمقاىل ٓ أجد مـ يشغؾ يل

 ربـا يتقب طؾقف. ؟أكا ماذا أفعؾ، الشركة العالكقة سرققها يف

 ، البـقك ، وهقوضع إمقال يفإن كان مرتؽبا لفذه الؽبقرة الؿقبؼةوهذا ٓ يؽػر 

 يمـ الذ، آكؾف ل: إن اهلل حرم الربا ولؽـبقـ مـ يؼقلوبقـ هذا الذي قال هذا الؽالم  يأكسق

 ."!! ؟؟العالؿقـ بقـ هذا يف يقيس

وٓ يؾزم مـ هذا اإلباء وآستؽبار طـ ، يؽرر الؿعصقة مصًرا طؾقفا بؼؾبف ولساكف ما زال: قلت

 قبقل حؽؿ اهلل.

لؽـ ٓ يجزم بلن هذا الؿصر طىل أكؾ ، فالؿثال السابؼ الذي ضربف الحقيـل يحتؿؾ إمريـ

 ومحتؿؾة.، ولؽـ آكؾف: ٕن العبارة مقمهة، اإن اهلل حرم الرب: الربا مستؽبر لؿجرد ققلف

( )صبعة دار 84)س مجؿقع الػتاوىكؿا يف  وقد سئؾ العالمة طبدالرزاق طػقػل 

 أكا أطرف أكف حرام ولؽـ سلفعؾف؟: فؼال، فعؾؽ هذا محرم: الػضقؾة( طـ رجؾ ققؾ لف

صقة كبرى قد تصؾ مستفتر وهل معقوإٓ فف، معذورقإذا كان مضطًرا إىل فعؾف فف": فلجاب 

 ."إىل درجة الؽػر والعقاذ باهلل

  !! أرأيتؿ كالم العامل الرباين ٓ الؿتفقر الؿتسرع يف التؽػقر؟: قلت

ٓ يحسـ قوه، بؾ يصدر لرد شبفات التؽػقريقـ، فؽقػ يمتؿـ الحقيـل طىل شباب الؿسؾؿقـ

 !! كػر اإلباء؟والؿستؽبر الذي وقع يف ، والؿستحؾ، التػرقة بقـ الؿصر طىل الؿعصقة

 =الؿصر طىل ققل كجدة بـ طامر قوه، وكقػ يؼدم لؾشباب طىل أكف سؾػل يرد شبفات الخقارج
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 .إصراره طىل تؽػقر الؿصّر طىل الؿعصقة والطعـ يف كقايا مـ رّد طؾقف مـ العؾؿاء 

  ٕهؾ الؽػر الصريح. -طـده-شارب الخؿر مثال
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !! الحروري الخارجل يف تؽػقر الؿصر طىل الؿعصقة؟ =

بـؼؾ واحد مـ قمل يستشفد ول، ولقـتبف الؾبقب إىل أن الحقيـل لؿا تعرض لفذه الؿسللة الشائؽة

ا يمكد أكف يرى ، ـ بـؼؾ فتاوى العؾؿاء الؿعاصريـ يف هذا البابومل يعت، كتب العؼقدة السؾػقة مِؿَّ

 وهذا سقف يتضح أكثر فقؿا يظ.، كػسف مستؼالً بالػتقى

 !! ففؾ يـتظر مؿـ هذا حالف أن يربط الشباب بلئؿة الدطقة السؾػقة؟

 !! يطعـ يف بعضفؿ ويستفزأ هبؿ وبػتاواهؿ كؿا سقف يليتقكقػ وه

وقد تراجع طـف الحقيـل يف بركامج قريب لف طىل الؼـاة ، الؽالم قديؿ والبعض يؼقل إن هذا

اسؿعقا كالمف الذي تدطقن أكف تراجع فقف فسقف تجدون أكف كرر كالمف السابؼ : فـؼقل، الػضائقة

أكا ما خطر ببايل أن ": حقث قال أيًضا مؾبًسا، الؼذة بالؼذةوحذ، [كظرات يف سقرة إكػال]يف خطبة 

 ."لؽبقرةأكػر فاطؾ ا

 ! فؾؿ تصّر طىل التؾبقس؟، البحث معؽ يف الؿصر طىل الؽبقرة ٓ يف فاطؾفا دون إصرار: قلت

وأطاد ما قرره مـ تسقيتف بقـ الؿصر والؿستحؾ ، ثؿ ضرب أيًضا الؿثال كػسف الؿتعؾؼ بآكؾ الربا

 !!! بؾ ادطك اإلمجاع طىل هذا، والؿستؽبر

وقع فقؿا ادطك أكف ٓ يؼقل بف مـ تؽػقر ،  بعض دروسفبؾ إن الحقيـل مـ الـاحقة التطبقؼقة يف

 .صاحب الؽبقرة

 : ّإلٔو ٍرا املجال
، صار كثقر مـ الؿػتقـ يستحسـ البدع": [كداء الغرباء]قال يف درس لف بعـقان : الؿثال إول

: يؼقلؽ، يعبده بطريؼة مبتدطةويعـل رجؾ يذكر اهلل مثال أ!!، لؿا يرى يف ُمؼابؾفا مـ الؽػر الصريح

صاروا يؼاركقن أهؾ البدع بلهؾ  !(مش غقره سفران يف شارع الفرم بقشرب مخرة ! )سقبف

 ."فرأوا أن أهؾ البدع طىل خقر طظقؿ!!!، الؽػر

كؿثال طىل مـ وقع يف الؽػر ، ففؾ يصؾح شارب الخؿر الذي سفر لقؾف يف شرب الخؿر: قلت

 الصريح.

ر تاركة ، ؽػقر الؿصر طىل الؿعصقةويف الدرس كػسف يمكد الحقيـل ما قرره مـ ت حقث كػَّ

 ."!! خؾعت كػسفا مـ ديـفا وهل ٓ تدري": حقث قال طـفا، الحجاب الؿصرة طىل تركف

 !! فليـ هذا التراجع يا أويل إلباب؟

يعـل ، لَِؿا يرى يف مؼابؾفا مـ الؽػر الصريح، صار كثقٌر مـ الؿػتقـ يستحسـ البدع: قال الحقيـل (1)

 =مش غقره سفران يف شارع الفرم ، سقبف": يؼقلؽ، يعبده بطريؼة مبتَدطةور اهلل مثالً أرجؾ بقذك
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 خؾعت كػسفا مـ "ة لؾحجاب الؿصّرة طىل تركف بؼقلفالتارك ققلف بؽػر الؿرأة

"!!ديـفا وهل ٓ تدري
(1)

. 

  اإلبادة الجؿاطقة لشعب البقسـة الؿسؾؿ بلكؿؾف خقر"ققلف بلن"
(2)

 

 يقجد سؾطان شرطل يف إرض" :ققلف ٓ"
(3)

 

 .دفاطف طـ سقد قطب ويصػ مـتؼديف بالؿتربصقـ بف
(4)

 

  رفع شعار سقد قطب يف كتابف الطريؼمعامل يف: " إن أخص خصائص تقحقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرأوا أن أهؾ البدع طىل خقر طظقؿ( آخر ، صاروا يؼاركقن أهؾ البدع بلهؾ الؽػر "؟! بقشرب مخرة =

 .الجزء الثاين [كداء الغرباء]شريط 

حقث ، ر تاركة الحجاب الؿصّرة طىل تركفحقث كػَّ : [كداء الغرباء]قال الحقيـل يف درس لف بعـقان  (1)

 ."!! خؾعت كػسفا مـ ديـفا وهل ٓ تدري": قال طـفا

  [.مـ الؿحـ تليت الؿـح]أول شريط  (2)

سجـ ستة : مـ سبَّ اهلل، ٓ يقجد سؾطان يحؿل حدود اهلل يف إرض، يا لؾغربة: قال الحقيـل (3)

ٓ يقجد سؾطان  ! يسجـ يف الحال: لذات الؿؾؽقةومـ سبَّ ا، ومل يـػذ هذا الؼاكقن ساطة، أشفر

 .الجزء إول [كداء الغرباء]مـتصػ شريط  شرطل(

فؿثال اهتؿف الجؿاطة الظ هؿ بقشدوا الحبؾ طىل سقد قطب بلن سقد قطب يؼقل ": قال الحقيـل (4)

ـطط بالؼؾؿ ..كؾؿة زل هبا قؾؿف بقط.بخؾؼ الؼران أكا أجزم أن هذا ما خطر طىل بال سقد قطب أبًدا

 والصـع دى معـاها الخؾؼ خالص. "مـ صـع اهللقأما الؼران فف" :بتاطف فؽتب العبارة أتقة قال

طايز قمش طايز يؼقل كده هقأبدا ه ؟قالؽ يبؼك مـ صـع اهلل يبؼك يؼقل أن الؼران مخؾقق تؿام

ه حاول أكف مقاضع كد يففشطح  لطايز يؼقل كده فخاكف قؾؿف إدب مـ طـد اهلل خالصقيؼقل ه

مزالؼ حتك أن بعض الـاس برضف اهتؿف بلكف  يفيسؾؽ بعض طبارات الصقفقة والؽالم ده فلوقعتف 

قؾ  –سقرة اإلخالص  يفسقرة الحديد و يفٕكف لف طبارات !!! يرى طؼقدة الحؾقل واإلتحاد كؿان

 ليعـمستريح قوه !!!! دم طايز يتؾؽؽؾف هقتؾؽؽؾفآ لبرضف ايف مؿؽـ أى بـ -اهلل أحدقه

 ."وهقطؾعؾف العبارة دى هقف ويرمقف هبا طىل صقل

بسقد قطب؟؟ ألقس هؿ ابـ  -يتربصقن الدوائر: أي–ومـ هؿ العؾؿاء الذيـ )يتؾّؽؽقن( : قلت

صالح آل الشقخ وإلباين والدويش وربقع بـ هادي والـجؿل وزيد بـ هادي وباز وابـ طثقؿقـ 

 عؾؿاء الذيـ اكتؼدوه.ومحؿد بـ هادي وطبقد الجابري وغقرهؿ مـ ال
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".اإللفقة تقحقد الحاكؿقة

(1)
 

 مشرطًا. !إلفًا حاكؿاً  – أي باهلل – بفوققلف بلن كػر العرب ٕهنؿ كػر
(2)

 

 وهتّؽؿف بػتاويفؿ. ،صعـف يف أكابر العؾؿاء
(3)

 

 أن مـ قال أحاديث أحاد تػقد " :تلّثره بإشاطرة وكذبف طىل أهؾ الحديث بؼقلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﮴﮵﮶﮷﮸: ﴿تقحقد العبادة يف مثؾ ققلف تبارك وتعاىل: قال الحقيـل (1)  ﴾ےےۓۓ﮳﮲

، بـ العالءووأبل طؿر، وهل قراءة محزة-يؼضقف. ويف الرواية إخرى الؿتقاترة : يؼص الحؼ يعـل

﴾، ڈڈژژڑڑکک کک﴾، ﴿خقر الػاصؾقـقوه : ﴿يؼضل الحؼ-وَخَؾػ، والؽسائل

ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾، ﴿ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿

ۋۋۅۅ : ﴿وقال تعاىل﴾، ېئېئېئىئىئىئییی﴿ ﴾ڱڱڱڱ

 .﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 .أخص خصائص تقحقد إلقهقة(، تقحقد الحاكؿقة﴾، ڈژژ ڈ، ﴿تقحقد العبادةقففذا ه

 [.مـتصػ شريط مذهب الشقطان]

وجف ب(  1)شريط  [فؼف إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر] وقال يف محاضرة بعـقان

ًٓ وأكا أققل: إن تقحقد الحاكؿقة  كػر الشقخ(: فؿثالً هـاك )تسجقالت الؿـار بعض الـاس سؿع قق

يؼقل بؼقل سقد قطب ويؼقل بؼقل الجؿاطة الؼطبققـ قأخص خصائص تقحقد اإللفقة، فؼال: ه

 "أحد والخبقث....ومبتدع سروري إلخ الؾستة الجاهزة التل بتؾصؼ بلي قطبل احذروهقوه

إىل تحريػ معـك كؾؿة التقحقد طىل  ولج، وإخطر أكف مـ خالل هذه الؼاطدة الخارجقة قلت:

 .القجف الذي مشك طؾقف سقد قطب ومحؿد قطب

الحاكؿقة ٓ يدخؾ يف تقحقد اإللفقة الدكقا كؾفا بتؼقل يدخؾ:  ففؾ مثالً تقحقد: الحقيـل قال

 ؽقن حاكًؿا طؾقفؿ..إلخ.باهلل رب ا وأكػقا أن ي ٕن الؿشركقـ رضقا

 (.11شريط رقؿ )  صحقح البخاريشرحف الصقيت لؽتاب العؾؿ مـ  وهذا يف (2)

وسللف طـ رأيف يف أبل ، بالحقيـل العؾؿ اتصؾ أحد صؾبة (ه1424مجادى أخر  22)يف لقؾة  (3)

 الحسـ الؿصري؟

ا.: فلجاب الحقيـل  والحسـ جقد جد 

 خ ربقع فقف؟فؿاذا طـ ققل الشق: فؼال السائؾ

 !! ربقع هذا أمحؼ: قال الحقيـل

 ماذا طـ حديث أحاد وققل أبل الحسـ أكف يػقد الظـ؟: قال السائؾ

 هذا قال بف كثقر مـ أصحاب الحديث.اهـ: قال الحقيـل
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ـّ ه ."ل كثقر مـ أصحاب الحديثقققالظ

(1)
 

 ٓكتحارية ويجّفؾ ويطعـ يف الذيـ يرون حرمتفا.يجّقز العؿؾقات ا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الؿصدر كػسف (1)

وقصة ": (1425رجب  18)بتلريخ يقم الجؿعة [ شريط أحداث غزوة أحد]وقال الحقيـل يف  (2)

أن وإيف آكغؿاس يف العد ليعـ، ـ الـضر العؾؿاء يستدلقن هبا طىل جقاز آكغؿاس يف العدوأكس ب

بؾ الػؼفاء ! ولقس هذا مـ باب إلؼاء الـػس إىل التفؾؽة، أكقن رجال واحدا ً وأدخؾ يف ققم كثقريـ

ًٓ فقفوإربعة طىل جقاز آكغؿاس يف العد هدون يف طشان كده إخقاًكا الؿجا، إن كان يحدث كؽا

بعض ، ويذهب إلحداث كؽاية يف العدو ! القاحد مـفؿ بقبؼك طارف أكف سقؼتؾ حتؿا ! فؾسطقـ

وهذا أقؾ ما يؼال فقف كؿا قؾت بؿـتفك الصراحة  ! الـاس الذيـ ٓ يعرفقن الحؼقؼة يؼقلقن مـتحر

رفقن ومعـاها أن العؾؿاء يتبجحقن ويف، وهذه كؾؿة سب وتجديع طـد الؿصريققـ-!! دى جؾقطة

فضال طـ أهنا مخالػة لؿا استؼر طؾقف رأى  ! أقؾ حاجة تؼال يف هذا إن دى جؾقطة -بؿ ٓ يعرفقن

حتك وإن كان الظـ الغالب وجقاز آكغؿاس يف العدقوه، مجاهقر العؾؿاء إربعة وأصحاهبؿ

س يف كؿا فعؾ أكس بـ الـضر وهـاك صبعًا أدلة كثقرة طىل جقاز آكغؿا، القؼقـ أكـل سلقتؾوأ

وهؾ وآكغؿاس يف العد)ولشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رسالة كشرت مـذ حقايل سـة أسؿفا والعد

 .اهـ"كؼؾ فقفا مذاهب أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللة (يجقز

 ما حؽؿ مـ يؾّغؿ كػسف لقؼتؾ بذلؽ مجؿقطة مـ القفقد؟: ما كصف سئؾ الشقخ ابـ باز 

ڃ : ﴿واهلل يؼقل، ٕكف قتؾ لؾـػس، أن هذا ٓ يصحالذي أرى وقد كبفـا غقر مرة : فلجاب بؼقلف

، يسعك يف هدايتفؿ، «مـ قتؾ كػسف بشلء طذب بف يقم الؼقامةملسو هيلع هللا ىلص: »ويؼقل الـبل ﴾، چچ

أما أكف يؼتؾ كػسف يحط الؾغؿ يف كػسف ، وإن قتؾ فالحؿد هلل، وإذا شرع الجفاد جاهد مع الؿسؾؿقـ

ولؽـ يجاهد حقث شرع الجفاد مع  ! معفؿ يطعـ كػسفوأ، هذا غؾط ٓ يجقز ! حتك يؼتؾ معفؿ

، إكؿا القاجب طؾقفؿ الدطقة إىل اهلل، أما طؿؾ أبـاء فؾسطقـ هذا غؾط ما يصح، الؿسؾؿقـ

 ."مـ دون هذا العؿؾ، والـصقحة، واإلرشاد، والتعؾقؿ

ما يسؿقكف بالعؿؾقات واستدل بعض الـاس بجقاز قتؾ الـػس أ: ما كصف وسئؾ ابـ طثقؿقـ 

ففؾ ، حديث قصة غالم أصحاب إخدود، ية بحديث ذكره مسؾؿ يف صحقحفآكتحار

 استدٓلفؿ هذا صحقح؟ 

يعـل إذا ُوجد أن قتؾ هذا اإلكسان كػسف يحصؾ بف إيؿان ، هذا صحقح يف مقضعف: فلجاب بؼقلف

ا قال لؾؿؾؽ، أمة مـ الـاس فال بلس  باسؿ رب": خذ السفؿ مـ كـاكتل ثؿ قؾ: ٕن هذا الغالم َلؿَّ

، هذا ٓ بلس، ماذا صـع مؼام الـاس؟ آمـقا كؾفؿ، وفعؾ الؿؾؽ، فنكؽ سقف تصقبـل، "هذا الغالم

 =إذا ]...[ أكف اكتحر أول مـ يؼتؾ ، بؾ ضد هذا، لؽـ آكتحاريقـ الققم ٓ يحصؾ مـ هذا شلء
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 .هتقيـف مـ الشرك يف ققلف أكف ٓ يقجد أن مـ يعبد إصـام

(1)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يؼتؾ؟ يؼتؾ لؽـ ماذا سقؽقن اكتؼام العدو؟ كؿ ، اثـقـ وقد ٓ يؼتؾ أحًداوثؿ قد يؼتؾ واحًدا أ، كػسف =

إذا : كؼقل، أففؿت؟ هذا الرد طؾقفؿ، وٓ يحصؾ ٓ إيؿان وٓ كػ طـ الؼتؾ، أكثروالضعػ أ

قصفا ، مل يؼصفا طؾقـا لـسؿعفا كلهنا أساصقر إولقـ ملسو هيلع هللا ىلصفنن الـبل ، وجد حالة مثؾ هذه الحال

 غزوة بعضفؿ يستدل بؼصة البراء بـ مالؽ يف، إذا وجد مثؾ هذه الحال ٓ بلس، طؾقـا لـعتبر

ألؼقين مـ وراء : فؼال البراء، وطجزوا، والباب مغؾؼ، حقث حاصروا حديؼة مسقؾؿة، القؿامة

ولفذا َحقِل وفتح ، لقش؟ ٕن مقتف غقر ممكد، هذا ما فقف دلقؾ، فللؼقه وفتح، وأفتح لؽؿ، السقر

َّٓ ما يـجق؟ قطقيـج، لؽـ الؿـتحر الذي يربط كػسف بالرصاص والؼـابؾ، لفؿ الباب ، ًعا ٓ يـجقو

إهنؿ يف الـار ُيعَذبقن بؿا قتؾقا بف أكػسفؿ( اهـ )لؼاء الباب الؿػتقح : ولفذا لقٓ حسـ كقتفؿ لؼؾـا

244.) 

هؾ يجقز ركقب سقارة مػخخة بالؿتػجرات والدخقل هبا : ما كصف وسئؾ الشقخ إلباين 

 ما يسؿك أن بالعؿؾقات آكتحارية؟قوسط إطداء وه

ٕهنا إما أن ، قؾـا مراًرا وتؽراًرا طـ مثؾ هذا السمال بلكف يف هذا الزمان ٓ يجقز: فلجاب بؼقلف

الؿػسدة وتؽقن تصرفات شخصقة فردية ٓ يتؿؽـ الػرد طادًة مـ تغؾقب الؿصؾحة طىل الؿػسدة أ

مـ ققادة ومـ مجاطة أوصادر مـ هقئة أقإذا مل يؽـ إمر تصرًفا فردًيا وإكؿا هوأ، طىل الؿصؾحة

فحقـئذ ُيعتبر هذا ، هذه الؼقادة لقست ققادة شرطقة إسالمقةوهذه الجؿاطة أوا هذه الفقئة أأيًض 

أنَّ مـ َكَحر كػسف بلي آلة ، فقف أحاديث كثقرة يف الصحقحقـ وغقرمها ! أما الدلقؾ فؿعروف، اكتحاًرا

فقؿا إذا  -ققمكؿا يؼقلقن ال-إكؿا يجقز مثؾ هذه العؿؾقة آكتحارية ، يف جفـؿ يعذب بؿثؾفاقفف

ويطبؼ شريعة اهلل يف ، يحؽؿ بؿا أكزل اهلل، وطىل هذا الحؽؿ حاكؿ مسؾؿ، كان هـاك حؽؿ إسالمل

فنذا رأى ، يؽقن أيًضا يف حدود الشرع، وكظام العسؽر، كظام الجقش: مـفا، كؾ شئقن الحقاة

ة الؿسؾؿقـ إجراء إذا رأى أنَّ مِـ مصؾح -وبالتايل يؿثؾف الؼائد إطىل لؾجقش-الحاكؿ إطىل 

رها مستعقـًا قهذا الحاكؿ الؿسؾؿ هقطؿؾقة اكتحارية يف سبقؾ تحؼقؼ مصؾحة شرطقة ه الذي ُيَؼدِّ

أما سقى ذلؽ ، فػل هذه الحالة فؼط يجقز مثؾ هذه العؿؾقة آكتحارية، بلهؾ الشقرى يف مجؾسف

 .[451 - سؾسؾة الفدى والـقر]اهـ  "فال يجقز

ا : قال الحقيـل (1) يـ يف الؿدارسلؿَّ سقا الدِّ جاء رسقل اهلل ": قالقا، افتتحقه بعبارة شفقرة ماكرة، درَّ

ويشربقن ، يسجدون لألصـام: وهؿ -وذكروا بعض مظاهر الجاهؾقة-: إىل العرب وهؿ ملسو هيلع هللا ىلص

هؾ هذه ، وصارت طبارًة دارجًة شفقرًة يف الؽتب، واكتفك إمر طىل كده "وَيئُِدون البـات، الخؿر

ويئدون ، ويشربقن الخؿر، يعبدون إصـام: والعرب ملسو هيلع هللا ىلصجاء الرسقل " :؟العبارة صحقحة

 = "تؼرر، ما تؽرر": . والؼاطدة اإلطالمقة القفقدية الؿاكرة تؼقل.فنذا تؽررت هذه العبارة "البـات
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 دائؿا. اج السؾػ يف أن الـصقحة تؽقن سر  مخالػتف لؿـف

(1)
 

 حاكؿقة.زطؿف أن العرب يف الجاهؾقة قاتؾقا مـ أجؾ تقحقد ال
(2)

 

  تقجقفاهتؿ يف الؽالم حقل السقاسة أمام العامة.ومخالػاتف ٕئؿة العصر
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنذا استؼرت  -كاكت غؾًطاقحتك ل-يصقر وقعفا يف كػقس الجؿاهقر مستؼًرا ، فؿع تؽرار العبارة =

هؾ ، ٕ: هؾ هـاك أحد يعبد إصـام؟ الجقاب، أن، ػقس الجؿاهقر فـظرواهذه العبارة يف ك

هؾ ، ويعؾؿقن أكف حرام حتك الذيـ يشربقن، هـاك مـ يشرب الخؿر؟ َسَقاُد الؿسؾؿقـ ٓ يشربقن

اإلسالم الذي قاتؾ ٕجؾف ، إًذا اإلسالم مقجقد كؾف، ٕ: أن؟ الجقاب، هـاك مـ يدفـ البـات

مـتصػ شريط مذهب ]ٕ( : هؾ هذه العبارة صحقحة هبذا اإلصالق؟ الجقاب، مقجقدملسو هيلع هللا ىلص الـبل 

 [.الشقطان

  ؟الؽالم طؾقف وذُمفوأ، هؾ يجقز التشفقر بصاحب بدطة: ما كصف سئؾ الشقخ إلباين  (1)

أن يؽقن وأ، -إما أن يؽقن مـطقًيا طىل كػسف  -: صاحب البدطة لف حالتان: فلجاب بؼقلف

  .مشفقًرا بقـ الـاس

 .ٕن ضاللف محصقر يف ذاتف :فػل الحالة إوىل ٓ داطل لتشفقره

، أما يف الحالة إخرى فال بد مـ تشفقره والتحذير مـف حتك ٓ يغتر الـاس الذيـ يعقش بقـفؿ بف

)الغقبة ذكرك أخاك بؿا : ولقس ذلؽ مـ الغقبة يف شلء كؿا قد يتقهؿ بعض الؿتـطعقـ وحديث

وقد ذكرت لؽؿ ققل بعض الػؼفاء يف بقتقـ مـ الشعر مجعقا فقف ، قصمـ العام الؿخصقه، يؽره(

 : فؼال قائؾفؿ، الغقبة الؿستثـاة مـ الحرمة

ٍف ــومع ؿٍ ــمتظؾ  ةٍ ــقس بغقبٍة دم ستـؼدُح لـال  ذرٍ ـــــوحم رِّ

 ومـ صؾب اإلطاكة دم إزالة مـؽرِ    ومستػٍت  اـــرٍ فسؼً ـجاهـوم

ولذلؽ اتػؼ طؾؿاء الحديث ، يف التعريػ ويدخؾ يف التحذير الؿبتدع والتشفقر بف يدخؾ ففقين

وهذا ، طىل وصػ كثقر مـ رواة الحديث بؿا كاكقا طؾقف مـ آبتداع يف الديـ -جزاهؿ اهلل خقًرا  -

والراوي ، حتك يعرفقا الراوي الصرف يمخذ بعؼقدتف :كؾف مـ ققامفؿ بقاجب البقان لؾـاس

 .آبتداع يف ديـ اهلل الؿصدر .ة طـ الؽتاب والسـةوطؼقدتف الؿـحرفقالؿبتدع فقترك ه

، يحؽؿقن بلهقائفؿ، إن العرب قاتؾقا حتك ٓ يؽقن الحؽؿ هلل": -هداه اهلل-قال الحقيـل  (2)

 [.مـتصػ شريط مذهب الشقطان]: الؿصدر ويشرطقن بلهقائفؿ(

بالدكا؟ ووا وتؿتعقا بغزهؾ ضػر، أطداؤكا: ... وأكا اسلل سمآ": -هداه اهلل-قال الحقيـل  (3)

 ؟أبدا مـ الذي يؼاتؾفؿ ؟غؾبقا ؟ضػروا ؟هؿ متؿتعقن هـاك، إمريؽان لؿا دخؾقا أفغاكستان

 =هؿ خقارج العصر مـ  "الشجعان الذيـ لفؿ طؼقدة")همٓء "لفؿ طؼقدة ، شراذم مـ الشجعان
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هؾ اكتصر إمريؽان؟ ، يف العراق.يريدون استرداد دولتفؿ، "(-دمر اهلل ققاطدهؿ-تـظقؿ الؼاطدة  =

لؽـ اإلطالم يف العامل كؾف يستؼل إطالمف مـ .ُقتِؾ مـ العراقققـ ما يؼارب مؾققن إكسان، كعؿ

ؾقن :لحد أن تقيف ثالثة أٓفويؼقلؽ مـ بداية الغز :أمريؽا اضرب  ! ثالثة آٓف ؟! أكحـ ُمَغػَّ

محؼ الذي كان سببا يف تخطقط استؼال إو :وقد ضفر الخزي طىل وجف رئقسفؿ.يف طشرة طىل إقؾ

)لؿز وتحريض ضد "رئقسف سقذهب إىل مزبؾة التاريخ. و :وخرج إىل مزبؾة التاريخ، هذا الغزو

ما اكتصروا يف العراق بالرغؿ أن بالد الؿسؾؿقـ متػرقة دطؽؿ مـ إحضان "(حؽام الؿسؾؿقـ

 : الؿتـبل قديؿاإن بالد الؿسؾؿقـ كؿا قال  ! ٓ :ما تروكف يف الجرائد والؼبالت و

 امــة طققهنؿ كقــــمػتح  قكــأراكب غقر أهنؿ مؾ

أما  :يظـف مستقؼظا -وٓ يعرف ذلؽ-فنذا جاء صقاد لقصطاده  :إركب ٓ يـام إٓ مػتح العقـقـ

ومع ذلؽ مل :والشعقب متػرقة :الؿاهر يعؾؿ أكف كائؿ فقؾتؼطف بال أدكك طـاء بالد كبالد متػرقة

حد ماكان يجرؤ أ ؟! كان هـا كاجتؿاع طىل كؾؿة واحدةقفؽقػ ل: يفـموا بالغزوملويظػروا أطداؤكا 

 "مـ أطداءكا أن يـظر إلقـا...

هؾ تـصحقن الشباب بالخقض يف الّسقاسات الّدولّقة والّتعّؿؼ : ماكصف: سئؾ الشقخ بـ باز 

قن وتعؾقؿ الـّاس يف التقّقعات والّتؽّفـات الّسقاسقة؟ أم تـصحقهنؿ بالعؾؿ الشرطل وحػظ الؿت

 الخقر؟

 : فلجاب بؼقلف

اّلذي ، أكصحفؿ باإلطراض طـ الّتدّخؾ يف شمون الّسقاسة الخارجّقة وشمون الؿؾقك وإمراء

والّدراسة ، وصؾب العؾؿ، وأكصحفؿ بلن ُيؼبؾقا طىل العؾؿ :يسّبب الػتـة ويسّبب الشحـاء والؼالقؾ

، والؿـاصحة لؾؿسؾؿقـ طؿقًما، اصحة بعضفؿ لبعضومـ، وآجتفاد والّتعاون طىل البّر والّتؼقى

 يف مقاطظفؿ وتذكقرهؿ ودروسفؿ حّتك يـتػع الـّاس هبؿ.

ا  هذا قد :وغقرها، ومؿا ُيـشر يف الجرائد، أّما آشتغال بالؿؾقك والّرؤساء والّدول ُيسّبب شر 

 كثقًرا بال فائدة.

ففذا ، غؾط وقع يف مجّؾة أوما أشبف ذلؽوأأّما إذا كان الؿؼصقد الّتـبقف طىل خطل وقع يف جريدة 

حّتك ٓ ُيغتر هبؿ. الؿصدر ، يف الؿجّؾةوُيبّقـ فقف الخطل اّلذي وقع يف الجريدة أ، يبّقـ يف مؼال :حّؼ 

 .شريط مسجؾ بصقتف

َقَقة وطاّمة الـّاس ٓ يصؾحقن لؿثؾ هذه إمقر": وقال الشقخ ابـ العثقؿقـ  وٓ ، ... السَّ

 :الّسقاسة لفا أكاس :ولقس لعاّمة الـّاس أن َيُؾقكقا ألسـتفؿ بسقاسة وٓة إمقر :ةٕمقر الّسقاسق

ُحقن والؼدور لفا أكاس آخرون أّن الّسقاسة صارت ُتالك بقـ ألسـ طاّمة الـّاس فسدت قول :والصُّ

وز وطؼؾف وفؽره ٓ يتجا :ولقس طـده تػؽقر، ولقس طـده طؼؾ، ّٕن العاّمل لقس طـده طؾؿ :إمقر

 =وصار َلْقَك ، ﴾ وكشروهژژڑڑککککگ﴿: ويّدل لفذا ققل اهلل تعاىل :قدمف
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ـتفؿ = فدّل  :﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: قال اهلل تعاىل :ألس

فؾقس الؽالم يف الّسقاسة يف الؿجالس  :هذا طىل أّن العاّمة لقسقا كلويل إمر وأويل الّرأي والؿشقرة

شاركًة لقٓة إمقر يف سقاستفا ويف رأيفا وفؽرها فؼد ضّؾ ومـ أراد أن تؽقن العاّمة م :العاّمة

ًٓ بعقًدا   "وخرج طـ هدي الّصحابة وهدي الخؾػاء الّراشديـ وهدي سؾػ إّمة...، ضال

سبحاكف -يجب طىل أهؾ العؾؿ وطىل الّدطاة إىل اهلل : -حػظف اهلل-وقال شقخـا صالح الػقزان 

 :وُيقّضحقا هذا إمر لؾـّاس، جّقلقا يف الؼرى ويف البقاديوأن يت، أن ُيبّقـقها لؾـّاس -وتعاىل

 الؿطؾقب. قهذا ه :ويف أطـاق الّدطاة، أماكة يف أطـاق صؾبة العؾؿ -واهلل-ّٕكفؿ 

فائدة !  هاذي وش فائدة الـّاس مـفا؟، فالنوقضّقة فالن أوأّما أّكؽ تتؽّؾؿ طىل قضّقة الجزائر أ

 ، وش فائدهتؿ مـ هذه إمقر؟العقاموؼرية أالـّاس يف الويف الّصحراء أوالبد

وإكجؾترا ، وأمريؽا سّقت كذا، كخرط طؾقفؿ بالؽالم يف الّسقاسة والجفة الػالكّقة فعؾت كذا

وهؿ  :وٓ تبّقـ لفؿ هذا الّشلء، وش فائدة الـّاس مـفا؟ وهؿ واقعقن يف الّشرك :طؿؾت كذا

هذه دطقة إىل اهلل  :وٓ تبّقـ هذا لفؿ -ّصالةاّلتل هل ركـ مـ أركان ال-يجفؾقن قراءة الػاتحة 

 طّزوجّؾ؟؟؟

دطقة  ملسو هيلع هللا ىلصالّدطاة إىل اهلل يسقرون طىل مـفج الّرسقل  :-سبحاكف وتعاىل-يجب طؾقـا أن كّتؼل اهلل 

 :وأيًضا معالجة ما وقع فقف الـّاس يف بؾدهؿ ويف أكػسفؿ :وتعؾقؿ وإرشاد وتقجقف فقؿا يـػع الـّاس

هؿ يعالجقن  :يعالجقن قضّقة أمريؽا :تبقفؿ يعالجقهنا هؿ، شاكؾ مـ بعقدأّما أّكؽ تجؾب لفؿ م

وأيًضا هؿ  :قضّقة الجزائر وٓ قضّقة الّسقدان وٓ...؟ هؿ مساكقـ ما بقدهؿ شلءوقضّقة أمريؽا أ

 ، وفساد العؼقدة.الجفؾقوه: أخطر مـ ذلؽقواقعقـ فقؿا ه

فالقاجب طؾقـا  :إىل اهلل حؼقؼةق بصقرة؟ تدطإىل اهلل طىلقلؿاذا ٓ تعالج هذا إمر إن كـت تدط

 أن كتـبف لفذا.

الّشقخ محّؿد بـ طبد القّهاب كقػ أّثر يف : ...تعؾؿقن الّدطاة ماذا..تعؾؿقن الققت الؼريب

الّشقخ طبد اهلل  :دطقتف مـ اإلصالح والـّػع لؾؿسؾؿقـ اّلذي ٓ كزال كعقش فقف وهلل الحؿد

وأن تالمقذه وصالّبف ماذا أكثر مـ الخقر؟  :إىل طفٍد قريب -قنكؿا تعؾؿ–الؼرطاوي يف الجـقب 

بـ مبارك يف الّشؿال ماذا أكثر مـ الخقر؟ وٓ يزال تالمقذه أن مصابقح هدى االّشقخ فقصؾ 

هذا اشتغال  ! ما هل دطقة إىل اهلل :يروح يجقبؾفؿ مشاكؾ مـ الخارجقُيبّقـقن لؾـّاس... حـا أكّ 

وقد تسّبب ، وإّكؿا تؾخبط أففامفؿ، س وٓ تحّؾ مشاكؾفؿ وٓ تصؾح فسادهؿبلمقر ما تػقد الـّا

ـّ بالؿسؾؿقـ وبقٓة إمقر وتػّرق الؽؾؿة  فالقاجب طؾقـا أن كتـّبف لفذا.، أيًضا سقء الّظ

ولؽـّل أتلّسػ طىل واقع الّدطقة اّلذي ، -واهلل–ٓ ، أكا ما أققل هذا مـ أجؾ الغؿط مـ أحد

 ؿستقى. ترّدى إىل هذا ال

 =الؿحاضرة  :صار يحاضر بقـفؿ بحؼقق اإلكسان -وفقف جّفال كثقر-...أحد أصراف الؿؿؾؽة 
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 يرّد أمرهؿ إىل اهلل"وققلف " ٓيرّد طىل الؿخالػقـ" :ققلف بلكف".

(1)
 

 ققاس الحسـات والسقئاتقالؿقزان الذي طؾقف طؾؿاء السـة ه" :ققلف".
(2)
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حؼقق : وش طالقتفؿ هبذه إمقر :وهؿ أكثرهؿ بادية وُجّفال، التل ألؼاها يف حؼقق اإلكسان =

لؿاذا ٓ ، اإلكسان؟ هؿ واقعقـ يف شرك يف جفؾ يف أمقر ديـفؿ يف خؾؾ يف صالهتؿ يف طبادهتؿ

ماهؿ ، تؽقن الؿحاضرة يف هذا الّشلء؟ يـتػعقن مـفا ويستػقدون مـفا. أّما حؼقق اإلكسان

 "برايحقـ يعّدلقن حؼقق اإلكسان. كعؿ.

إن طىل العامل أن يعؾؿ : ما رأيؽؿ فقؿـ يؼقل: ما كصف -حػظف اهلل-سئؾ الشقخ صالح آل الشقخ  (1)

صحاب الؿـاهج الضالة أٓ يدخؾ يف مؼقلة مـفج السؾػ الصالح دون التطرق إىل الػرق الضالة وأ

 تـؼض طرى اإلسالم طروة طروة؟ طؿر 

غؾط: ٕن الرد طىل الؿخالػ يف قإن هذا الؽالم غقر دققؼ ولقس بصحقح بؾ ه: فلجاب بؼقلف

وأطظؿ ، أول مـ ردّ قالرد طىل الؿخالػ مـ أصقل هذا الديـ: ٕن اهلل جؾ وطال ه، ديـ اإلسالم

فالرد طىل الؿخالػقـ مـ ، الذي حاجفؿ بـػسف جؾ وطالقوه؟، قـ رسقل اهللمـ رد طىل الؿخالػ

مـ أطظؿ أكقاع الجفاد. وهذا صحقح وقد يػقق جفاد قوه: يؼقل شقخ اإلسالم، أطظؿ الؼربات

الخارج: ٕن والداخؾ أطظؿ مـ مجاهدة العدوإطداء الخارجققـ: يعـل أن مجاهدة العد

ومـ أطظؿ العداوات أن يـشل يف ، الداخؾ ففذا قد يخػكولعدالخارج بقـٌة طداوتف أما اوالعد

كالبدع والشركقات والؿـاهج الضالة مـ -الؿسؾؿقـ مـ يدطقهؿ إىل غقر مـفج السؾػ ٕن هذا 

، فنن هذا ٓ شؽ أكف الرد طىل همٓء مـ أطظؿ الؼربات -مـحرفة كالرافضة والخقارج وكحقها

كؾ همٓء الرد طؾقفؿ مـ أفضؾ الؼربات وأطظؿ  ذلؽقالخرافققـ الصقفققـ أهؾ الطرق وكح

ـَ َوَجاِهْدُهْؿ بِِف ِجَفاًدا قوه، الطاطات كقع مـ الجفاد ٓ بد مـف قال جؾ وطال )َفاَل ُتطِْع اْلَؽافِِري

فؿتك ، أما أن يتركقا ويسؽت طـفؿ، َكبِقًرا( ومجاهدهتؿ بالؼرآن وبالعؾؿ مـ أطظؿ أكقاع الجفاد

متك يعرف الحؼ؟ ٕكـا يجب طؾقـا أن ، لعامل طىل بقان ضالل الضالقـيعرف الحؼ؟ إذا سؽت ا

هذا  –الديـ طؾقـا أهؿ مـ إشخاص فنذا كان الرد طىل فالن يحؿل محك الديـ ، كرطك الديـ

فالرد طىل ، ففذا يتعقـ الرد، وٓ مػسدة راجحة يف الرد: مـ سػؽ دماء وكحقه -الؿخالػ

 شؽ. الؿخالػقـ مـ أصقل اإلسالم وٓ 

 فؼقلف أكف طؾقف أن يبقـ مـفج السؾػ دون التطرق إىل الػرق الضالة كالم غقر دققؼ وغقر صحقح.

 .مسائؾ الجاهؾقةيف شرحف لؽتاب 

 طـ مـفج الؿقازكات يف شريط لف بعـقان ]أسئؾة حقل تخريج -هداه اهلل-تؽؾؿ الحقيـل  (2)

آآآلحؼقؼة يعـل  :ة ذكر حسـات الؿبتدعمسللقلؽـ يبؼك شلء وه: فؼال :(35الدققؼة )إحاديث[ 

 =يـبغل لف  ما :ما يـبغل لف أن يذكر حسـاتف !!(طـ رجؾ مبتدع يف بدطتف ) !!(اإلكسان ) . إذا ُسئؾ.آآ
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هاكػترض مثالً رجؾ صالح  يعـل مثالً  :أما إذا كان يترجؿ لف ] فقذكر الؽؾ [ ؟!!! :أن يذكر حسـاتف =

ام بّؽاء !! (مؿتاز) ام صقَّ لؽـف إذا اقترض مـؽ مبؾًغا مـ الؿال ٓ  (: !)كؾ الصػات فقف :رجؾ ققَّ

 ؟ما ترى :فالن يريد أن يؼترض مـل مبؾًغا مـ الؿال ؟! :يا شقخ: فجاءك رجؾ فؼال :يرده إلقؽ

ام ! بؽاء إكف مش طارف أيف آأئقلف دا صالح !! (مُعدش ) ام صقَّ دا مش اإلجابة طـ قه ! إلن :ققَّ

تعطف  ٓ: اإلجابة طـ السمال أققل لف ! أكا :مش اإلجابة طـ السمال !! (:) حقدة ( !) هذا :السمال

أققل واهلل  ؟فالن ما تعرف طـ: جاء رجؾ فسللـل وقالقلؽـ ل :ٕكف مؿاصؾ إذا أخذ الؿال ٓ يرده

يبك هـا السمال  ! :مؿاصؾ رجؾ كذا لؽـف :رجؾ كذا :رجؾ صالح :رجؾ فاضؾ !! (رجؾ صقب )

ام بتاع ) خالص :يريد أن يؼترضقا جاء سللـل إكلؿَّ  ! (:اختؾػ ) ام ققَّ . .ٕ ! (:أكا ما أققلف صقَّ

طؾؿاء بـِجد طؾؿاءكا  .ولذلؽ احـا بـِجد الؿشايـخ :السمال الثاين بخالف :أققلف ٓ تعطقف ٕكف كذا

 وابـ كثقر والؿزي وهمٓء إذا ترمجقا لبعض الؿبتدطة يبدأ بللشقخ العالَّمة كإئؿة الذهبل

 :وكذا . [ يف بدطتف وكان طـده كذا.]: وبعديـ يؼقل :الحافظ الؽذا ! (الؿش طارف أيف (اإلخباري

مساوئ الرجؾ وا  ولقس مـ العدل واإلكصاف يف باب الترمجة إكؽ اكت تذكر :مترجؿقإلك: لقف

أكا فنذن السمال يػرق إذا كان  !! (:لؽـ لقس بالضرورة أن أذكر محاسـ الؿبتدع ) :تترك حسـاتف

ًٓ مجرًدا  ؟!! (:) أكا ما أذكر لف حسـات !! (أسلل طـ بدطة الؿبتدع ) لؽـ إذا كـت أسلل طـف سما

 اهـ.واهلل أطؾؿ :سبقؾ العؾؿاء يف ذكر التراجؿقها ه :أكا أذكر ما أطرفف طـف مـ الخقر والشر

بـ  كذلؽ إقراره وتؼريره لؿـفج الؿقازكات فؼد قدم لؽتاب مـطؾؼات صالب العؾؿ لؿحؿد

  .يعؼقب وقد قرر إخقر مـفج الؿقازكات يف كتابف هذا بـاحسقـ 

 : تؿئد ميَج بدع٘ املْاشىات بهالو أٍل العله

أكؽ إذا اكتؼدت مبتدطًا ببدطتف : فقف أكاس يقجبقن الؿقازكة: ما كصف  ـ سئؾ الشقخ ابـ باز 1

  ؟لتحذر الـاس مـف يجب أن تذكر حسـاتف حتك ٓ تظؾؿف

ولفذا إذا قرأت كتب أهؾ السـة: وجدت الؿراد ، بالزمقما ه، بالزمقٓ: ما ه: ففلجاب بؼقل

 السـةكتاب ، الصحقحيف كتاب إدب يف ، خؾؼ أفعال العباداقرأ يف كتب البخاري ، التحذير

.. رد طثؿان بـ سعقد الدارمل طىل أهؾ البدع، ٓبـ خزيؿة التقحقدكتاب ، لعبداهلل ابـ أمحد

الؿؼصقد تعديد محاسـفؿ.. الؿؼصقد التحذير قما ه، قر ذلؽ. يقردوكف لؾتحذير مـ باصؾفؿإىل غ

ره: بطؾت حسـاتف، ومحاسـفؿ ٓ ققؿة لفا بالـسبة لؿـ كػر، مـ باصؾفؿ وإذا ، إذا كاكت بدطتف تؽػِّ

 اهـ.، بقان إخطاء وإغالط التل يجب الحذر مـفاقطىل خطر: فالؿؼصقد هقكاكت ٓ تؽػره: فف

هـ يف 1413التل ألؼاها يف صقػ طام  هذا مسجؾ مـ دروس الشقخ  وكالم الشقخ 

 الطائػ.

م الشخص: ـ وقال الشقخ ابـ طثقؿقـ  2 فقجب أن كذكر الؿحاسـ ، طـدما كريد أن كؼقِّ

ر مـ خطل شخص، فـذكر الخطل فؼطقٕن هذا ه، والؿساوئ  =ٕن ، الؿقزان العدل وطـدما كحذِّ
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ٕكؽ إذا ذكرت ، ر ومؼام التحذير لقس مـ الحؽؿة فقف أن كذكر الؿحاسـالؿؼام مؼام تحذي =

( 74ـ 61لؼاء الباب الؿػتقح ) فؾؽؾ مؼام مؼال، الؿحاسـ فنن السامع سقبؼك متذبذباً 

 .(153)ص

، الشباب همٓء مجعقا أشقاء كثقرةوالحؼقؼة يا شقخـا إخقاكـا همٓء أ: ما كصف ـ وسئؾ إلباين  3

مل يؽـ وٓبد لؿـ أراد أن يتؽؾؿ يف رجؾ مبتدع قد بان ابتداطف وحربف لؾسـة أ: مـ ذلؽ ققلفؿ

كذلؽ لؽـف أخطل يف مسائؾ تتصؾ بؿـفج أهؾ السـة والجؿاطة ٓ يتؽؾؿ يف ذلؽ أحد إٓ مـ ذكر 

وألػت كتب يف هذا الباب ، وما يسؿقكف بالؼاطدة يف الؿقازكة بقـ الحسـات والسقئات، بؼقة حسـاتف

بلكف ٓبد مـفج إولقـ يف الـؼد وٓ بد مـ ذكر ، مـ بعض الذيـ يرون هذا الرأيورسائؾ 

 ؟هـاك مقاضع ٓ يطؾؼ فقفا هذا إمروهؾ هذه الؼاطدة طىل إصالقفا أ، الحسـات وذكر السقئات

 كريد مـؽؿ بارك اهلل فقؽؿ التػصقؾ يف هذا إمر.

هؾ كان السؾػ يػعؾقن ، اع مـ سؾػوكؾ خقر يف اتب: التػصقؾ هق: فلجاب الشقخ إلباين

 ذلؽ؟

، مثؾ كالم إئؿة يف الشقعة مثالً ، هؿ يستدلقن حػظؽ اهلل شقخـا ببعض الؿقاضع: فؼال السائؾ

ويريدون أن يؼقؿقا طؾقفا ، يستدلقن ببعض هذه الؿقاضع، رافضل خبقث، فالن ثؼة يف الحديث

 ؟خبقث، متروك، كذاب الؼاطدة بؽامؾفا دون الـظر إىل آٓف الـصقص التل فقفا

طامل وحقـؿا يتؽؾؿ العامل بالحديث برجؾ صالح أ، هذه صريؼة الؿبتدطة: فؼال الشقخ إلباين

وإكف فؼقف وإكف يرجع إلقف يف ، وإكف صالح، هؾ يؼقل إكف مسؾؿ، سقئ الحػظ: فقؼقل طـف، وفؼقف

رطقات طديدة تشتؿؾ ف، ة جداً الحؼقؼة الؼاطدة السابؼة مفؿ، استـباط إحؽام الشرطقة... اهلل أكبر

 خاصة يف هذا الزمان.

غقر داطقة: ٓزم ما وإن كان داطقة أ، مـ أيـ لفؿ أن اإلكسان إذا جاءت مـاسبة لبقان خطل مسؾؿ

 شلء طجقب. ، شلء طجقب واهلل، اهلل أكبر، يعؿؾ محاضرة، ويذكر محاسـف مـ أولفا إىل آخرها

 سقر أطالم الـبالءمـ كالم الذهبل يف : ن هبا مثالً وبعض الؿقاضع التل يستدلق: فؼال السائؾ

مثؾ ، ُتحؿؾ شقخـا طىل فقائد أن يؽقن طـد الرجؾ فقائد يحتاج إلقفا الؿسؾؿقن، يف غقرهاوأ

 ؟الحديث

أمر بؿعروف يعـل الرسقل وأ، هذا تلديب يا أستاذ مش قضقة إكؽار مـؽر: فؼال الشقخ إلباين

وتحؽل إيش ، هؾ تـؽر الؿـؽر طىل الؿـؽر هذا «رًا فؾقغقرهمـ رأى مـؽؿ مـؽ: »طـدما يؼقل

 ؟محاسـف

ومـ العجائب يف هذا ، ولؽـؽ تػعؾ وتػعؾ، بئس الخطقب أكت: طـدما قالوأ: فؼال السائؾ

همٓء يتبعقن ما ، اهلل أكبر: فؼال الشقخ إلباين؟ربـا طز وجؾ طـدما ذكر الخؿر ذكر فقائدها: قالقا

 =يف ] .ايػ يف طـدهؿ أشقاء ما طـدكا كحـأكا ش، سبحان اهلل، تـة وابتغاء تلويؾفتشابف مـف ابتغاء الػ
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  [.( مـ سؾسؾة الفدى والـقر854) :شريط رقؿ =

ما : [َمـ حامؾ راية الجرح والتعديؾ يف العصر الحاضر]وقال أيضًا الشقخ إلباين يف شريط 

حقل هذه البدطة الجديدة ويسؿك أيطرح الققم يف ساحة الؿـاقشات بقـ كثقر مـ إفراد حقل ما 

 يف كؼد الرجال. (الؿقازكة) :الؿسؿاة

الـؼد إما أن يؽقن يف ترمجة الشخص الؿـتؼد ترمجة تاريخقة ففـا ٓ بد مـ ذكر ما يحسـ : أكا أققل

تحذير قأما إذا كان الؿؼصقد بترمجة الرجؾ ه، وما يؼبح بؿا يتعؾؼ بالؿترجؿ مـ خقره ومـ شره

ة طامتفؿ الذيـ ٓ طؾؿ طـدهؿ بلحقال الرجال ومـاقب الرجال ومثالب الؿسؾؿقـ وبخاص

يـطقي طىل طؼقدة سقئة قولؽـ ه، الرجال: بؾ قد يؽقن لف سؿعة حسـة وجقدة ومؼبقلة طـد العامة

همٓء العامة ٓ يعرفقن شقئًا مـ ذلؽ طـ هذا الرجؾ.. حقـ ذاك ٓ تليت هذه ، طىل خؾؼ سقئوأ

الترمجة قذلؽ ٕن الؿؼصقد حقـ ذاك الـصقحة ولقس ه (الؿقازكة)م بـالبدطة التل سؿقت القق

 القافقة الؽامؾة.

ومـ درس الُسـة والسقرة الـبقية ٓ يشؽ ببطالن إصالق هذا الؿبدأ الؿحدث الققم 

ٕكـا كجد يف طشرات الـصقص مـ أحاديث الرسقل طؾقف الصالة والسالم َيذكر  (الؿقازكةق)وه

شخص لؾؿـاسبة التل تستؾزم الـصقحة وٓ تستؾزم تؼديؿ ترمجة كامؾة لؾشخص السقئة الؿتعؾؼة بال

ولؽـ ٓ ، وإحاديث يف ذلؽ أكثر مـ أن تستحضر يف هذه الُعجالة، الذي يراد كصح الـاس مـف

ًٓ أ بئس : »ملسو هيلع هللا ىلصققل الرسقل  -الشقخ إلباين- ثؿ ذكر، أكثر إن تقسر ذلؽوبلس مـ أن كذكر مثا

جفؿ فال يضع العصا طؾك قوأما أب، أما معاوية فرجؾ صعؾقك: »ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل وققل ا «العشقرةقأخ

ولؽـ الؿفؿ فقؿا يتعؾؼ هبذا السمال : )ثؿ قال، وأهنؿا دلقالن طىل طدم وجقب الؿقازكات، «طاتؼف

إن همٓء الذيـ ابتدطقا بدطة الؿقازكات هؿ بال شؽ يخالػقن الؽتاب : أن أققل يف ختام الجقاب

مـ أجؾ هذا ، ويخالػقن مـفج السؾػ الصالح، لسـة الؼقلقة والسـة العؿؾقةا، ويخالػقن السـة

ٓ خالف بقـ  ؟مل، إىل السؾػ الصالح ملسو هيلع هللا ىلصرأيـا أن كـتؿل يف فؼفـا وففؿـا لؽتاب ربـا ولسـة كبقـا 

 ُمسؾَؿْقـ فقؿا اطتؼد أهنؿ أتؼك وأورع وأطؾؿ و.. الخ مؿـ جاؤوا مـ بعدهؿ.

 -يؼصد يف إمثؾة التل ذكرها-لؽريؿ وهل مـ أدلة الخصؾة إوىل اهلل طز وجؾ ذكر يف الؼرآن ا

: أفقؼال لف .فالن ضؾؿـل :فنذا قال الؿظؾقم ،﴾ىئٻٻٻپپپپڀڀ﴿ ()متظؾؿ

، واهلل هذه الضاللة الحديثة مـ أطجب ما يطرح يف الساحة يف هذا الزمان ؟اذكر لف محاسـف يا أخل

لٖ إحداخ يذٍ احملدثٕ َاتباع يذٍ البدعٕ َأنا يف اعتقادٓ أى الذٓ محل يؤالء الصباب ع

( وإٓ مـ كان دارسًا لؾؽتاب ودارسًا ُحب الظفقر يؼصؿ الظفقر: )وقديؿًا ققؾ، حب الظًُرُي

 :حقـؿا ُيترجؿ لؾشخص يؼقل فقف، هذه كتب أئؿة الجرح والتعديؾ، لؾُسـة ولسقرة السؾػ الصالح

جعت إىل ترمجتف التل ألؿحت إلقفا يف رقلؽـ ل، سقئ الحػظ ،وضاع ،كذاب :يؼقل فقف .ضعقػ

 =لؽـ ، وربؿا تجده فؼقفًا مـ الػؼفاء السبعة، ابتداء جقابل لقجدت الرجؾ متعبدًا زاهدًا صالحاً 
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مـ وترمجة تحقط بؽؾ ما كان طؾقف مـ مـاقب أ، الؿقضقع أن لقس مقضقع ترمجة هذا اإلكسان =

.ًٓ  مثالب كؿا ذكركا أو

الؼقل القسط يف هذه الؿـاقشات التل تجري بقـ قؾ هذا الؼقل هولع-لذلؽ باختصار أكا أققل 

أما إذا أردكا ، التػريؼ بقـ ما إذا أردكا أن كترجؿ لؾرجؾ فـذكر محاسـف ومساويفقه: -الطائػتقـ

إذا كان الؿؼام يؼتضل اإليجاز وآختصار فـذكر ما يؼتضقف الؿؼام مـ تحذير مـ والـصح لألمة أ

هذا ما ، مـ تؽػقر أيضًا إذا كان شروط التؽػقر متحؼؼة يف ذاك اإلكسانتبديع مـ تضؾقؾ وربؿا 

 ي يختؾػ فقف الققم همٓء الشباب.أطتؼد أكف الحؼ الذ

أخُنا ُإى حامل رإِ اجلزح َالتعدِل الُّم يف العصز احلاضز َحبق ي ّباختصاز أقْل:

 .م معٌالدكتُر ربّع َالذِو ِزدَى علٌّ ال ِزدَى علٌّ بعلم أبدًا، َالعل

 وهبذا الؼدر كػاية والحؿد هلل رب العالؿقـ.، جقاب السمالقهذا ه

 ؟هؾ يؾزمـا ذكر محاسـ مـ كحذر مـفؿ: ما كصف -حػظف اهلل-ـ وسئؾ شقخـا صالح الػقزان  4

ٓ.. ٓ، ٓ تذكر محاسـفؿ اذكر ، إذا ذكرت محاسـفؿ فؿعـاه أكؽ دطقت لفؿ: فلجاب بؼقلف

ًٓ إلقؽ أن تدرس وضعفؿ وتؼقمالخطل الذي هؿ طؾقف فؼط: ٕ أكت مقكقل إلقؽ ، كف لقس مقكق

أما إذا ذكرت ، ومـ أجؾ أن يحذره غقرهؿ، بقان الخطل الذي طـدهؿ مـ أجؾ أن يتقبقا مـف

إجقبة الؿػقدة طىل أسئؾة الؿـاهج  اهلل يجزاك خقر، كحـ هذا الذي كبغقف..اهـ.: قالقا، محاسـفؿ

 .(13: )ص الجديدة

هؾ مـ مـفج أهؾ السـة والجؿاطة يف : ما كصف -حػظف اهلل-شقخـا صالح الؾحقدان  ـ وسئؾ 5

التحذير مـ أهؾ البدع والضالل ذكر محاسـ الؿبتِدطة والثـاء طؾقفؿ وتؿجقدهؿ بدطقى 

 ؟اإلكصاف والعدل

 : ؾأجاب بكْلُ
 ؟!ٓ حسـة ٕحدهؿ، وهؾ كاكت قريش يف الجاهؾقة وأئؿة الشرك

 ؟!كر حسـة مـ حسـاهتؿهؾ جاء يف الؼرآن ذ

 ؟! هؾ جاء يف السـة ذكر مؽرمة مـ مؽارمفؿ

ومع ذلؽ ، ويحػظقن الجار، كان العرب يف الجاهؾقة يؽرمقن الضقػ، وكاكقا يؽرمقن الضقػ

 مل تذكر فضائؾ مـ طصك اهلل جؾ وطال.

 وإكؿا مسللة تحذير مـ خطر.، لقست الؿسللة مسللة تعداد الؿحاسـ والؿساوئ

فؾقـظر إىل أققال إئؿة كلمحد بـ حـبؾ ويحقك بـ معقـ وطظ بـ ، إلكسان أن يـظروإذا أراد ا

 الؿديـل وشعبة.

ولؽـف كريؿ إخالق، : كذاب. هؾ قال: هؾ كان أحدهؿ إذا ُسئؾ طـ شخص مجروح وقال

 = ؟!كثقر التفجد يف الؾقؾ، جقادًا يف بذل الؿال
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  مصر يف -خقارجال أذكاب–ثـاؤه طىل رؤوس الؼطبققـ والحزبققـ.

(1)
 

  طبد الؿؼصقد يفققلف
(2)

وفقزي السعقد بلهنؿ طؾؿاء. 
(3)
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ولؽـ فقف.. ولؽـ فقف.. ولؽـ : كقا يؼقلقنأخذتف الغػؾة. هؾ كا: قالقاووإذا قالقا مختؾط. أ =

ولؽـف كان فقف.. وكان : إذا ُحذر شخص أن يؼال، . لؿاذا ُيطؾب مـ الـاس يف هذا الزمـ.ٓ ؟! فقف

ويجفؾ أسباب تحؼقؼ ، هذه دطايات مـ يجفؾ ققاطد الجرح والتعديؾ؟!! فقف.. وكان فقف

  [.الؿـفج دلقؾ الػالحسالمة ]اكتفك مـ شريط ، والتـػقر مـ ضقاطفا، الؿصؾحة

مـفج أهؾ السـة والجؿاطة : مـ أراد التقسع يف دحض هذه البدطة الؿحدثة فؾقرجع إىل كتابو

 لؾشقخ ربقع الؿدخظ حػظف اهلل. يف كؼد الرجال والؽتب والطقائػ

الذيـ  ": قال مثـًقا طؾقفؿ، يف طؼقؼة ابـتف مقؿقكة زار الحقيـل ثالثة مـ رؤوس الؼطبققـ يف مصر (1)

شّرفقكا يف هذا الحػؾ الؿبارك وكسلل اهلل تبارك وتعاىل أن يـػعؽؿ هبؿ.. تػضؾ يا شقخ محؿد 

همٓء : والشقخ سقد العربل، والشقخ فقزي السعقد، الشقخ محؿد طبد الؿؼصقد، طبدالؿؼصقد

 اهـ ".. هؿ كجقم ٓ يحتاجقن إىل تذكقر مـا.كجقم

مـ قدامك دطاة حزب –طىل طبدالحؿقد كشؽ  الفاجدتـبقف وقد أثـك أيًضا يف مؼدمة كتابف 

فالؾفؿ اغػر لف وارمحف  1417)يف رجب  ثؿ تقيف الشقخ ": (9بؼقلف )حاشقة ص -اإلخقان

 ."وارض طـف كػاء ما كافح طـ ديـؽ وما جاهر بؽؾؿة الحؼ

بقا يف الؿعتؼالت حقث كان  ولف ثـاء يف مقاضع مختؾػة مـ دروسف طىل اإلخقان الذيـ طذِّ

 وبئس إسقة.، يجعؾفؿ كؿقذًجا يؼتدى بف يف الصبر طىل إذى

وقد صار معؾقًما لدى الجؿقع أن بطاكة الحقيـل يف مصر وخارج مصر هؿ الؼطبققـ والحزبققـ 

 وطبدالرمحـ طبدالخالؼ....إلخ.، محؿد حسان ومحؿد حسقـ يعؼقبقكح، والؼصاص

وفقزي  "الحاكؿ أشّد طؾقـا مـ الؿرجئة يؽػرالذي ٓ ": صاحب طبارة فؿحؿد بـ طبد الؿؼصقد (2)

 وقد كؼؾ ،السعقد هقالذي يتفؿ الشقخ إلباين بلكف وافؼ الجفؿ بـ صػقان يف بعض مسائؾ اإليؿان

 فؾقراجع. ذم اإلرجاء طباراتف ورّد طؾقفا الشقخ الػاضؾ خالد بـ طبد الرمحـ الؿصري يف كتابف

: يسؿل وإوىل أن قد وتلصقؾ لؿـفج الجرح والتعديؾتؼعشفد بذلؽ طظ الحؾبل يف كتابف  (3)

 محؿدإسحاق الحقيـل يف ققال أب: بؼقلف[ تخريب وتشغقب لؿـفج الجرح والتعديؾ]

وفقزي السعقد وربعفؿ مـ التؽػريقـ الجفؾة الذيـ يطعـقن بـا وبؿشايخـا  ؿؼصقدطبدال

ويدل  ويدل طؾك ابتداطفطىل جفؾف  إهنؿ طؾؿاء ففذا يدل :-الحقيـل :أي–ويتفؿقكـا باإلرجاء قال 

 "....طىل أكف طىل وشؽ الخروج مـ السؾػقة

لؽـ أبك إسحاق إٓ أن يـؼؾ كػسف مـ قائؿة أهؾ الحديث لقضعفا يف ": وقال طظ الحؾبل أيضا

 =فؾؿ كر لف ومل كسؿع مـف وٓ طـف طؾؿا حديثقا وٓ طؿال ، ..ولألسػ.قائؿة القطاض والؼصاص
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  طالقتل بف خاصة مـذ قرابة سبعة طشر طاما"ققلف طـ طبد الرمحـ طبد الخالؼ، 

."وخؾؼف مـ الؼرآن
(1)
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وسـقات وكراه يتـؼؾ هـا وهـاك ويؽثر أشرصتف ومجالسف لؽـ يف القطظ إسـاديا مـذ سـقات  =

 "والؼصص الذي قد يتؼـف الجفؾة أكثر مـ إتؼان أهؾ العؾؿ وصؾبتف.

وغقره مع الؿلربل قوأن لؿا جاءت الؿصالح مع مجعقة إحقاء التراث الحزبقة أصبح ه: قلت

 السـة السؾػققـ. يف خـدق واحد يحاربقن أهؾ ....والحقيـل ومحؿد حسان و

زار طبد الرمحـ طبد الخالؼ الؿـحرف الضال مصر وطـد كزولف يف مطار الؼاهرة الدويل استؼبؾف  (1)

ومحؿد  !! وكان طىل رأسفؿ الحقيـل الذي جاء طىل كرسل متحرك، كثقر مؿـ يّدطل السؾػقة

ت أمحد حسان ومحؿد طبدالؿؼصقد وأمحد فريد وصارق طقض اهلل وسعقد طبد العظقؿ وكشل

 .وسقد طػاين والؿؼدم

وقال طبدالرمحـ طبد الخالؼ دم أول تصريح لف لدى وصقلف مطار الؼاهرة كام كؼؾت ذلؽ طـف 

، طدت إلك مصر لتفـئة شعبفا العظقؿ بالثقرة التك هقلها اهلل هلا بعد حؽؿ الدكتاتقرية ": الصحػ

 ".والـؼؾة العظقؿة إلك الحؽؿ الديؿؼراصل

لسـة يتبجح بالديؿؼراصقة الؽافرة ومل يـؽر طؾقف ممـ يدطل السـة ققٓ اوكذا يؼقل طد: قلت

  ؟فليـ الحاكؿقة؟ وأيـ الحؽؿ هلل الذي تـادون بف وخيالػفا طؿال

فليـ الحاكؿقة التل يتبجحقن هبا هبتاكا وزورا ، قاتؾؽؿ اهلل ؟!!! صار الحؽؿ الققم لؾشعب ٓ هلل

والحقيـل بؿسؿع وبؿرأى مـ هذا الؽالم ، هلل تعالك ويػتخرون بلكف صار الحؽؿ الققم لؾشعب ٓ

 .وٓ حيرك ساكـا وٓ يـؽر الديؿؼراصقة التل صّرح أهؾ العؾؿ الؿعتبريـ بلهنا كػرباهلل العظقؿ كّؾف

: -أي الحقيـل  -أثـك فقفا طىل طبد الرمحـ طبد الخالؼ قال فقفاويف كؾؿة لف ألؼاها  وذلؽ

والسالم طىل كبقـا وسقد الؿرسؾقـ وطىل آلف وصحابف أمجعقـ الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة 

الحؼقؼة كزول فضقؾة الشقخ طبد الرمحـ طبد الخالؼ اىل مصر بعد ثالثقـ طامًا مـ الغقاب يعد يف 

كظري حدثا يستحؼ القققف طؾقف وأكا طالقتل بالشقخ حػظف اهلل ورمحف اهلل أيضًا وشػاه اهلل وطافاه 

لؿست مـ خالل تعامظ معف أكف رجؾ قرآين ، طالقة خاصة بقـل وبقـف، اما ًمـذ قرابة سبعة طشر ط

خؾؼف ، قالباً والشقخ طبد الرمحـ طبد الخالؼ رجؾ قرآين قؾبًا ، يعـل أكا قابؾت كثقرًا مـ الـاس، فعالً 

إكؿا خؾؼف ، فعال أستطقع أن أققل أكف خؾؼف مـ الؼرآن يعـل ٓ أريد أن أققل خؾؼف الؼرآن طشان ما

كان يذكر أققال ، والؽالم ده ما رأيتف اغتاب احًد قط يف مجؾسفوطىل كثرة ما هقجؿ ، مـ الؼرآن

أبدًا أبدًا ما رأيتف اغتاب احدا يف مجؾسف ، مع ذلؽ ما كان يرد إٓ بالحسـكوالخصقم يف مجؾسف 

  أبدًا.
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  زيارتف لؾتؽػقريقـ الذيـ يحاربقن الشقخ إلباين. 

(1)
 

  تؼديؿف لؽتاب ّالفؿةقصالح إمة يف طؾ حسـ البـا  جعؾوقد  ،سقد العػاينل

 .لفذا الديـ الؿجدديـمـ  اإمام

 ملسو هيلع هللا ىلصمع اطترافف بؼصصف وكذبف طىل الـبل  ،ثـاؤه طىل طبد الحؿقد كشؽ.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محؿد طبدالؿؼصقد وؼ وزيارتف لعبد الخال، محؿد إبراهقؿ شؼرة لؿا يذهب إىل إردن طـدكزولف  (1)

 يف حػؾ زفاف ابـتف.

هـ كـت أصظ الجؿعة يف 1395)فػل صقػ طام : تـبقف الفاجدقال الحقيـل يف مؼدمة كتابف  (2)

 وكان إمام إذ ذاك الشقخ طبد الحؿقد كشؽ حػظف اهلل تعاىل( ، (طقـ الحقاة)مسجد 

، هـ( الؾفؿ اغػر لف وارمحف1417يف رجب ) ( ثؿ تقيف الشقخ 4): ثؿ قال معؾًؼا يف الحاشقة

 وما جاهر بؽؾؿة الحؼ.، وارض طـف كػاء ما كافح طـ ديـؽ

ر لقطظ ، إنَّ الحركة العؾؿقة كاكت هامدًة يف ذلؽ الققت: -الحقيـل– قؾُت : وقال وكؾ مـ تصدَّ

الذي  -الشقخ كشؽقوه-فؿا بالؽ بلشفر القاطظقـ طـدكا يف ذلؽ الزمان ، طـدكا طاملٌقالـاس فف

مل يـُج مـحرٌف ، وجرأتف يف الصدع بالحؼ، ومتاكة لػظف، لف بالغ التلثقر يف الـاس بحسـ وطظفكان 

يـتزع هبا الدمع مـ الؿآقل ، كبرة ُحزن -مع جزالتف-وكان يف صقتف ، مـ كؼدِه مفؿا كان مـصبف

ٓ ، ديفؽان هذا الشقخ العامل إول وإخقر طـ، حتك مـ غالظ إكباد وقساة الؼؾقب، اكتزاًطا

السؾسؾة لؽــل لؿا صالعت ، كؿا اكتػع بف خؾٌؼ ، أجاوز ققلف. وقد اكتػعت بف كثقًرا يف بداية حقايت

ة ، وجدت أن كثقًرا مـ إحاديث التل يحتج هبا الشقخ مـفا الضعقػة حتك خقؾ إيّل أكف يحضر مادَّ

إحقاء طؾقم كتاب وسبب ذلؽ فقؿا أرى أن الشقخ حػظ أحاديثف مـ ، السؾسؾةخطبف مـ هذه 

 ! تام الػؼر يف هذا الباب، مزجك البضاطة يف الحديث وكان الغزايل ، ٕبل حامد الغزايل الديـ

 كتاب الشقخ ما كـت أجدُه مـ الؿتعة يف سؿاع خطب الشقخ كشؽ
ّ
ر طظ ، حتك كان يقمٌ ، فعؽَّ

ؼقامة لؾـاس طامة، ويتجؾك إن اهلل يتجؾك يقم ال: »قال ملسو هيلع هللا ىلصفذكر الشقخ طىل الؿـبر حديًثا طـ الـبل 

 .«ٕبل بؽر الصديؼ خاصة

، صحقح أم ٓ؟ ومع شّؽل هذاقهؾ ه ! ترى: وأسلل كػسل، فألول مرة أشؽ يف حديث أسؿعف

 ! استحساًكا وإطجاًبا، وتلثرت بف بسبب صراخ الجؿاهقر مـ حقيل، فؼد اكػعؾت لف

ا أبحث طـ الحديث الذي ذكره حديًثا حديثً  السؾسؾة الضعقػةقؾبت ، ولؿا رجعت إىل مـزيل

وقػت طىل كتاب ، فبقـؿا كـت يف بعض الؿؽتبات، فقاصؾت بحثل، فؾؿ أجده، الشقخ كشؽ

الؿـار الؿـقػ  ٓبـ الؼقؿ  بتحؼقؼ الشقخ محؿد حامد الػؼل فقجدُت الحديث فقف ،

 =وقد ، هلل تعاىل فعزمت طىل إبالغ الشقخ بذلؽ كصقحة، وقد حؽَؿ اإلماُم طؾقِف بالقضع فقؿا أذكرُ 
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 طبد اهلل السؿاوي. ثـاؤه طىل الخارجل الضال

(1)
 

 .صعـف يف هقئة كبار العؾؿاء
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كان رسخ طـدي أن التحذير مـ هذه إحاديث واجٌب أكقٌد. =

فذهبُت يف وقٍت مبؽٍر ٕلحؼ بالصػ ، وكان لؾشقخ جؾساٌت يف مسجده بقـ الؿغرب والعشاء

جؾس الشقُخ طىل كرسقف يف قبؾة ، فؾؿا صؾقـا، إول حتك أتؿؽـ مـ لؼائف يف أوائؾ الـاس

، فقصافحقكف، فقؼُػ الـاس صابقًرا صقيالً ، وهل أكف يؿدُّ يده، ةٌ وكان لف طادة غريب، الؿسجد

ر إلقف كؾ واحد بؿا يريد، ويؼبِّؾقن يده وجبفتف : فؼؾت يف كػسل، وكـت العاشَر يف هذا الطابقر، وُيسُّ

 ! وما طاشر طشرة مـ الشقخ ببعقد

-ه يف الجؿعة الؿاضقة إنَّ الحديث الذي ذكرتؿق: وقؾت لف، قبَّؾُت يده وجبفتف، فؾؿا جاء دوري

 قال طـف ابـ الؼقؿ أكف مقضقع. -وسؿقُتف

لؽـ معـاه أن ابـ ، قال كالًما ٓ أضبطف أن، فؾؿا أطدت طؾقف الؼقل، صحقحقبؾ ه: فؼال يل

ٕن مـ يف الطابقر يـتظرون ، ومل يؽـ هـاك وقت لؾؿجادلة، الؼقؿ مل ُيِصب يف حؽؿف هذا

 ..( اهـ!.دورهؿ

يعـل أكا أذكر واحـا يف سجـ : [مدرسة الحقاة]: الحقيـل يف محاضرة بعـقان إسحاقققال أب (1)

أهؾؽ  "!!فخػخة "بتبئك حاجف يعـل  ! صبًعا الزيارات دي، مؽـش لسف اتػتحت الزيارات "صرة"

ر !! جايبـؾؽ بئك ر والػقاكف والبتاع الؿحؿَّ – "البرتآن"فؽـَّا لسف يف أوائؾ  ! :وكده !! والؿشؿَّ

معايا يف  فؽان، يعـل أخضر مؽـش لسف اْصَػر :البرُتآن داخؾ إسقاق وكان أخضر لسف -البرتؼال

قؾَّ مـ  :الخؾؼ جًدا طبد اهلل السؿاوي هذا رجؾ يعـل كان َحسـ ! الشقخ -اهلل يرمحف  -الزكزاكة 

والؿش  (العزلة)و (الفجرة)يف مسائؾ  مع اختاليف معاه آكذاك ! :رأيتف يف مثؾ أخالقف وحؾؿف

د !!:ارف أيف والؽالم داط لؽـَّف كان يحػظ كتاب اهلل طز  !!:كتـاقش يف الؿسللة دي ُكْؼُعد كـا كعُّ

َّٓ  :ضفر قؾب يحػظف كالؿاء طـ وجؾ العربقة  مع إخالق الجؿقؾة والطقبة والفدوء وٓ يتؽؾؿ إ

 :الػصحك اتسجـ يف سـف مـ السـقات فبقتؽؾؿ العربقفقوحؽايل مرة أن ه :الػصحك فؼط

حاولقا يجبروه إن يتؽؾؿ  :أستطقع ٓ: قال، اكت بتتػزلؽ طؾقـا اتؽؾؿ طامقف زي ما بتتؽؾؿقلقفآل

آمقا جايبقـ كده ٓزئقـف يف الحقط ومؽتػقـ إيديف  ؟آمقا طامؾقـ فقف أيف بئك :بالعامقة ٓ أستطقع

يتؽؾؿ بنيف كؾ دا طشان  :طسؾ اسقد وسابقا الدبَّان يؽؾقا ورجؾقف كده وكبِّقـ طؾقف صػحتقـ

احـا  :فالؿفؿ أول لؿا جف البرتآن :-رمحة اهلل طؾقف  -يتؽؾؿ إٓ بالعربقة  يلبك ٓقبالعامقة وه

ترى أن رمل  ] يحاكل الرجؾ ويؼؾد صقتف [ أخل أبا إسحاق أٓ: فبقئقل يل :كئشر البرتآن متعقديـ

: ولت لف ] قؾت لف [أُ  :[ !! ] ضحؽ بصقت مرتػع مـ تالمقذ الحقيـل يف الؿسجد ؟الؼشر تبذير

 سالمتؽ يا شقخ طبداهلل.....اهـ

 =ضع  - !!! ولألسػ إن هقئة كبار العؾؿاء يف أي بــؾـــد: -أصؾحف اهلل–إسحاق الحقيـل قال أبق (2)
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 إمة فؼدت الؿرجعقة  إسؼاصف لؾعؾؿاء ابـ باز وابـ طثقؿقـ وإلباين وغقرهؿ بلن

مـ طشرات الّسـقـ.
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ما يؽقن !!!!!! مـ أضعػ–تحت أي بؾد أكثر مـ طالمة استػفام  =

  !!! وربؿا تؽقن مجعقة الرفؼ بالحققان: ثؿ قال ققلتف الؿشقـة

 311العدد  مجؾة الػرقان التراثقة !!! ما لقس لفقئة كبار العؾؿاء، الحؼقؼقة، لفا مـ الصالحقات

 .13صػحة 

 -حػظفؿا اهلل-قال الشقخ الػاضؾ فالح إسؿاطقؾ مـدكار بحضرة شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ  (1)

أطـل قبؾ ، -م إلبايناإلما يف مركز-اجتؿاع كان يف إردن: لػت آكتباه: ومؿا يعـل: ما كصف

-كؿا يؼقلقن-وكان لؼاًء يضؿ صؾبة العؾؿ، أحضر الشريط إىل ألؿاكقا واستؿعت إلقف: يعـل، شفقر

إسحاق الحقيـل وكزل قوقد استضافقا أب، -اهلل طؾقف يف مركز اإلمام إلباين رمحة- يف إردن

 .طىل وجف الخصقص مـف اإلكسان والؿسؾؿ والسؾػل ثؿ تؽؾؿ بؽالٍم يعجب، طؾقفؿ ضقًػا

افتؼدت الؿرجعقة مـذ طشرات  أن الشباب السؾػل وأن السؾػقة قد: حقث زطؿ يف هذا الجؿع

الشباب السؾػل يف  -ما يحتاجف: يعـل- يحتاجف مل يؽـ لـا مرجعقة سؾػقة تػؼف ما": يؼقل، السـقـ

 .مصر ثؿ أخذ يتؽؾؿ طـ تجربتفؿ يف، "هذه البالد

 .كعؿ، طـ إيش؟؟ :-اهلل حػظف-الشقخ القالد ربقع

مصر فؼد افتؼدكا الؿرجعقة  )أما كحـ يف: وقال، طـ تجربتفؿ يف مصر :-حػظف اهلل-الشقخ فالح

)اتػؼ : ولؽـ يؼقل، والجزيرة وما حقلفا، إردن وما حقلفا: واإلمامة قبؾ هذه البالد(يعـل

ولؽـ هؽذا ذكر أهنؿ  ما سؿك الؿرجعقات، ثالثة(واثـقـ أواإلخقان هـاك واتػؼـا طىل مرجعقة أ

)يـبغل : وقال، إىل واحد واثـقـ وثالثة وهؿ الؿرجعقة يف مصر اتػؼقا أن واكتفقا إىل هذا آتػاق

حتك كؽقن قدوة لؾسؾػققـ يف بالد الجزيرة والبالد ، إخقاكـا يف إردنوهذا الحذوأن يحذ

 .ذا يزطؿتـؼؾ هذه التجربة إىل السؾػققـ يف بالد أوروبا(هؽ ثؿ، اإلسالمقة

 .كان لشقخـا إلباين: وقال، -اهلل طؾقف رمحة-ثؿ أشار إىل ما بقـف وبقـ الشقخ إلباين

 .أسؼطفؿ؟ كقػ :-حػظف اهلل-الشقخ القالد ربقع

 .كعؿ؟ :-اهلل حػظف-الشقخ فالح

 .كقػ شقخفؿ وأسؼطفؿ؟ :-حػظف اهلل-القالد ربقع الشقخ

 .كعؿ؟ :-حػظف اهلل-الشقخ فالح

 .كقػ يؽقن شقخف إلباين وقد أسؼطف؟: أققل -اهلل حػظف-ربقع الشقخ القالد

وقد ، )كاكت لف تػردات كثقرة جًدا: يؼقل، حًقا( )مـذ كان: ٓ يؼقل: حػظف اهلل-الشقخ فالح

 = .إخقان كاصحتف فقفا(يزطؿ هبذا الؾػظ يا
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 !! اهلل أكبر: -اهلل حػظف -الشقخ القالد ربقع =

 .كثقرة جًدا لباين لف مػردات وتػّرداتإ، كعؿ: حػظف اهلل -الشقخ فالح

 .!!! إلباين يؼقلفا يف مركز اإلمام !! اهلل أكبر: -حػظف اهلل -ربقع الشقخ القالد

 .ما هل واحدة وٓ اثـتقـ يف مركز اإلمام إلباين: اهلل حػظف -الشقخ فالح

 .طؼر داره اهلل اهلل يف: -حػظف اهلل -الشقخ القالد ربقع

 وقد كاصحتف كثقًرا وقبؾ مـفا شقًئا وسؽت طـ غقرها(هؽذا: ثؿ يؼقل: -اهلل فحػظ-الشقخ فالح

: فالشاهد، بزطؿف طشرات السـقـووهؽذا يريد أن يبقـ طدم وجقد الؿرجعقة مـذ زمان أ، يزطؿ

مرادهؿ صرف وصد الشباب : يعـل، ذكر الشقخ هل هجؿة وٓ شؽ يريدون هبا صد وصرف كؿا

ثؿ  ومـ، وأن يؾتػ الشباب حقلفؿ، اهقة وهذه إٓطقب الشقطاكقةمشايخـا هبذه الحجج الق طـ

، أخر ودطقى قبقل، واضح بدطقى القسطقةقيسقققهنؿ طىل مـفج اإلخقان الؿسؾؿقـ كؿا ه

وهؿ واهلل ٓ وقػقا أمام هذه ، الؽػر غقرها ومـاهجوومقاجفة دول الؽػر أ، ودطقى مجع الؽؾؿة

 .السـة كصروا وٓ، الؿـاهج

 .كذابقـ، يدطقن إىل وحدة إديان وحرية إديان وأخقة إديان: حػظف اهلل-ربقع القالد الشقخ

يبصركا  وأن، فلسلل اهلل طز وج ٕن يثبتـا وإياكؿ مجقًعا، وٓ السؾػقة أيدوا: اهلل حػظف-الشقخ فالح

 .الجزاء لؿثؾ هذه إققال والحركات وجزاكؿ اهلل خقر: وأن كتـبف يعـل، يف ديــا

 .وهذه ٓ أققل إهنا إضافة، خقًرا جزاك اهلل: -اهلل حػظف- لشقخ القالد ربقعا

 .الخقر اهلل يجزاكؿ: -حػظف اهلل-الشقخ فالح

لؽـ أققل بارك اهلل ، بقان شاء مـ شاء ما أضػـاه قوإكؿا ه: -اهلل حػظف-الشقخ القالد ربقع

 بارك، السؾػل بعظ حسـ وسؾقؿ الحسـ يف بريطاكقا طـ ربط الشبابقيمكد ما كتبف أب هذا: فقؽؿ

إلخقاكف  ويؼقل، ويمكد أن طظ حسـ الحؾبل أكف يؽسب العراقققـ يؽقن لفؿ دورات، اهلل فقؽ

يلخذوا العؾؿ مـ  وهؿ جفال ومل، بارك اهلل فقؽ، يجب أن ترجعقا إلقـا ٓ إىل طؾؿاء الحجاز

، وٓ طـدهؿ شفادات اتفؾؿ يدرسقا يف جامع، إكؿا أخذوه مـ الشارع ومـ الصحػ، العؾؿاء

طظ حسـ ، الحسـ فقـ درس؟قهذا أب، ُكؾفؿ، وقؾقهبؿ مؾقئة بالحؼد طىل الؿـفج السؾػل وأهؾف

 .فقؽؿ بارك اهلل، إسحاق فقـ درس؟قأب، فقـ درس؟

هذا محؿد كسقب -يف حقاتف-وأفضؾفؿ يف ذلؽ الققت فإلباين والذي كعؾؿ لف مـ أبرز تالمقذه

واهلل ، ومل يصبر طؾقف وٓ أدكك مدة!، هجره مسللة واحدة ة هجره وصؾبيف مسللة واحد، الرفاطل

 .لؽؿ مسللة واحدة أكا قؾت، الذي ٓ إلف إٓ هق

ولؿا خاصؿف بعض السؾػققـ واهلل كاد أن ، هبجراكف إىل أن مات بؿسللة واحدة فؼط هجره وأمر

 هذ: قال، )السؾػل ٓ يتجـك طىل السؾػل(: وقال، يخرجفؿ مـ السؾػقة
َّ
والسؾػل ٓ ، ا تجـك طظ

 =إذا مدح أهؾ ، مؿا وصؾ إلقف همٓء وابـ باز يبّدع بلدكك أدكك أدكك أدكك أدكك، السؾػل يتجـك طىل
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 .تـّؼصف لؾعالمة إلباين بلن لف مػاريد اكػرد هبا

(1)
 

 : أقْال العلناٛ يف أبٕ إضحام احلْٓين -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا مدح أحدهؿ أهؾ البدع فنكف يعتبر مـفؿ ، وقد سبؼف إىل هذا أئؿة، مـفؿ وداٍع لفؿقالبدع فف =

 . فقؽؿبارك اهلل، وغقرهؿ سبؼف ابـ تقؿقة وابـ كثقر، وداطقة لفؿ

ا  -طؾقف رمحة اهلل-الشقخ إلباين : الحدود الػاصؾةمـ كتاب  794قال الحقيـل )كؿا يف ص (1) َلؿَّ

أحد يزايد طىل محبتل لؾشقخ  وأكا صبًعا ٓ، كان مقجقًدا هـا أثَّر تلثقرا بالًغا يف الجاكب العؾؿل

إٓ أن ، ولست مـ كبارهؿ، قختالمقذ الش وٓ أحد يزايد طىل إكـل وإن كـت مـ صغار، إلباين

قؾَّؿا أحب : بس ربؿا أققل -طايز افتات طىل حد يعـل أكا مش- -رمحة اهلل طؾقف-الشقخ إلباين 

 مثؾ ما أحببتف أكا. الشقخ الؿحبة الؼؾبقة الصادقة

دا كؾ رصقدي مع ، وثالثقـ يقًما واحد: أكا كؾ رصقدي مع الشقخ إلباين يف الؿالقاة شفر

جت معف ، اثـقـ وطشريـ سـة ثالثة أسابقع الزيارة إوىل مـ، لباينالشقخ إ ثؿ أيام الحج لؿا حجَّ

 .ما حج بعدها فقؿا أطؾؿ، إلباين وكان دي آخر حجة لؾشقخ، أول مرة

ا رجعت مـ طـده رجعت ُمحًبا لؾسـة، لؽـ أكا طـدما أتقت الشقخ أتقتف محًبا لؾحديث ، وَلؿَّ

يعـل مؿؽـ ، وأن أكقن ُمحًبا لؾسـة، أكقن ُمحًبا لؾحديث كبقر بقـ أنوصبًعا ٓ يخػاكؿ الػرق 

ومع ، ولؽـ أكا رجعت محًبا لؾسـة، بصػة أهؾ الحديث محدِّث ويبؼك، الؿبتدع يحب الحديث

مػاريد الشقخ إلباين  -تؼريًبا-ويف بعض كتبل ، حقاة الشقخ حتك يف محاضرايت ذلؽ أكا قؾت يف

ويف ، وكـت أققل هذا الؽالم يف محاضرايت، أوافؼف طىل واحدة مـفا خالص أكا مل، اكػرد هبا التل

، إهداء مـل وكتبت طؾقفا، بقدي -رمحة اهلل طؾقف-ويف بعض كتبل التل أهديتفا لؾشقخ ، دروسل

 .اهـ "-ابـ الجارود-وقبِؾ مـل الؽتاب إهداء ، يعـل تقاضع الشقخ

، يقافؼف طؾقفا وأكف ٓ، إكف ذكر مػاريد الشقخ: قليؼ": طؾَّؼ الشقخ فالح طىل هذا الؿقضع قائالً 

، تػرد الشقخ وأخطل: يعـل– الحقيـل يزطؿ طدم مقافؼتف لؾشقخ !! ما شاء اهلل، وٓ طىل واحدة مـفا

يذكرون: لذلؽ يذكرون  هؽذا يتسؾؼقن طىل ضفقر العؾؿاء: لذلؽ -!! وأصاب الحقيـل

 .أسؿاءهؿ يف مجالسفؿ يف مصر وغقرها

رين  كان ، بلستاذ الحديث ودراسة إساكقد يف إزهر -زطًؿا وزوًرا–كػسف  بلستاذ وصػيذكِّ

ا يف السالسؾ الخطقرة لأللباين": يؼقل لطالَّبف  .أكا كشػت أكثر مـ مائة.أكا كشػت أخطاء كثقرة جد 

 ." !!!...يف الؿعجؿ الؿػفرسوخطل يف العز

 ! ا يتطاول إقزام طىل سادات إكام؟هؽذ، "..لؾشقخ ويف بعض كتبل التل أهديتفا": وققلف

أخطائف وأهدى إلقف طققبف: لؾدٓلة طىل أكف الرأس والـحرير  يريد الؿسؽقـ أكف كصحف يف

 ."!!والخبقر
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السؾػقة ما رأيؽؿ فقؿـ يدطل  :ما كصف سئؾ الشقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل -1

 لؽ يدافع طـ الؿتحزبقـ؟وكذ ،ٓ يؼتـل الؽتب السؾػقة وٓ إشرصة السؾػقة قوه

رياض  :مثؾ ،الذي كـصح بف إخقاكـا أن يؼبؾقا طىل الؽتب الـافعة :الشقخ

هذا حتك  ،فتح الؿجقد شرح كتاب التقحقدومثؾ  ،بؾقغ الؿرامومثؾ  ،الصالحقـ

قطرة مـ  قٕن الذي كؼقلف والذي يؼقلف غقركا يف إشرصة ه ،أكػع لفؿ مـ إشرصة

 ،وقبؾف حػظ الؼرآن الؽريؿ ،رياض الصالحقـصح إخقاكـا بحػظ فــ ،كعؿ ،مطرة

الؾملم والؿرجان فقؿا اتػؼ طؾقف وحػظ  ،إن استطاطقا بؾقغ الؿراموكذا حػظ 

أما طدم اقتـائف لألشرصة فؾقس دلقالً طىل أكف  ،فؿاذا؟ ففذا أكػع لفؿ ،أيًضا الشقخان

 يقاد الؿبتدطة؟أ ،لؽـ يـبغل أن كـظر إىل مـ يقاد ،لقس بسؾػل

ففذان ُيعتبران مـ  ،وأبل إسحاق الحقيـل ،مثؾ طبد الرمحـ طبد الخالؼ ،كعؿ

وكذا  ،ُيعتبران مـ الؿبتدطة ،وكذلؽ سؾؿان ،وكذا مثؾ أيًضا َسَػر ،أي كعؿ ،الؿبتدطة

ففذه أيًضا وأهؾفا  ،وهل التابعة لؿحؿد سرور ،التل هل ٓئؼة بالبدطة أيًضا مجّؾة السـّة

ُتعتبُر مجؾة بدطة. ،ن طؾقفاالؼائؿق
(1)

  

 .-الحقيـل :أي– . هذا خقارج!.هذا:قال شقخـا محؿد بـ طبد القهاب البـا  -2

 ...الشريط ده مـتشر ،يا شقخ :السائؾ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿ ،﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ :الشقخ

أما كؾ ذكب إذا مل يعؼد قؾبف طىل إن هذا ضالل  ،الشرك ٓ يغػر ﴾ ....ہہہ

 .]...[( ،لؽـ طؿؾ بخالف ]...[ خايػ طىل ولده هذا كبقرة ،]...[

 :ثؿ قام اإلخقة بتشغقؾ كالم أبل إسحاق الحقيـل بالصقت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الجزائر العاصؿة، تسجقالت أهؾ الحديث [الؿجروحقن]شريط  (1)
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ففذا  ،يعؾؿ أهنا معصقة قوه ،.. أما الرجؾ الُؿِصّر طىل الؿعصقة.": الحقيـل

 "...مستحؾ

 "مستحؾ!!قمستحؾ!! ٓ ما هقٓ ما ه" :الشقخ

والزكا حرام لؽــل  ،الّربا أكا أطؾؿ أكف حرام لؽــل سآكؾف" :كلن يؼقل" :الحقيـل

 "...هذا مستّحؾ واضح ،"سلفعؾف

 مستحؾ!!( قٓ ما ه :الشقخ

 آستحالل غقر اإلصرار.  ،آستحالل غقر اإلصرار :الشقخ

 .. مش كالم أهؾ السـة والجؿاطة؟.: السائؾ

 أبدا!  :فؼال الشقخ

 كسؿع لفذا؟ :السائؾ

ٓ. :الشقخ
(1)

 

 ،محؿد الؿغراوي :وضع كؾ مـقما ه :ـ وسئؾ الشقخ أمحد يحقك الـجؿل  3

 وحسقـ يعؼقب؟ ،إسحاق الحقيـل قأب

 قوه ،إسحاق الحقيـل كذلؽقوأب ،الذي أطرفف طـ محؿد الؿغراوي أكف تؽػقري

 أما حسقـ يعؼقب فلكا ٓ أطرف حالف. ،مـ أصدقاء أبل الحسـ ومـاصريف

أكا مـ سـقات  فؼال: ،طـف -حػظف اهلل-ي الؿدخظ سئؾ شقخـا ربقع بـ هادوـ  4

 ،لؽـ كؿا هق، أرسؾت لف مـاصحات، أريد أن أكاقشف، أريد أن أتريث يف أمره، أجقب ما

 قه، هذا حالف أن ،ففذا حالف، تالمحا مع الؼطبققـوما يزداد إٓبعداطـ الؿـفج السؾػل 

ويتالحؿ معفؿ.، هؿويعاشر، يدطل أكف مـ أهؾ السـة ويؼترب مـ أهؾ البدع
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تػريغ مـ شريط صقيت (1)

  [.جؾسة مع آخقة الػؾسطقـققـ]مـ شريط  (2)
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إن إصؾ يف محؿد حسان وأبل إسحاق : طؿـ يؼقل أيضا -حػظف اهلل-وسئؾ 

 إصؾ فقفؿ أهنؿ سؾػققن؟: الحقيـل وأبل الحسـ الؿصري

 ؟هنؿ سؾػققنأمـ قال إصؾ  :فلجاب بؼقلف

 وتربقة اإلخقان.، إصؾ فقفؿ أهنؿ مـ اإلخقان

سؾػل بارك اهلل فقؽ.قما ه ٕكف أصؾف، واهلل أكا أرى أهنؿ مبتدطة
(1)

 

الحسـ يدافع بالباصؾ والعدوان طـ  قأب] يف مؼال لف بعـقان :-حػظف اهلل-وقال 

 .[إديان اإلخقان ودطاة الحرية ووحدة

آجتؿاع طىل  :ودطاة آجتؿاع الصحقح بف السؾػققـ دطاة الحؼ ومؿا يصػ

 ،اكشطاري شذوذ وأهؾ فؽرأهؾ : ومـفج السؾػ الصالح يصػفؿ بلهنؿ الؽتاب والسـة

 اإلخقان والؼطبققـ وأوصاف طصابتف الؿاكرة مثؾ سادتف وهذه أوصافف وأوصاف

ومحؿد حسان ومـ ورائفؿ أهؾ مجعقة إحقاء  والحقيـل الؿغراويوطدكان طرطقر 

مجعقة البر وغقرهؿ مـ الذيـ يبذلقن إمقال لفذه الطائػة الشاذة الالبسة  التراث وأهؾ

 ،وأصقلفؿ الػاسدة بـشاصاهتؿ لتؿزيؼ السؾػققـ وتشطقرهؿ يف كؾ مؽانالسؾػقة  لباس

 رمتـل بدائفا" ،ويصػقن هباإبرياء يـسؾقن مـفا :وأطؿالفؿ الؿخزية ففذه أوصاففؿ

وأما إوغاد فال  ،طـد الؿـصػقـ وإدلة كثقرة وقاصعة، والقاقع أكبر شاهد ،"واكسؾت

 .طبرة هبؿ

يدطل بعضفؿ أن صاطة " :ما كصف الٍم لؾحقيـلطـ ك -حػظف اهلل-وسئؾ أيضا 

كداء " بؾ قال أحد الدطاة يف شريطف ،وأن أمر التؽػقر لؾحؽام مسللة خالفقة ،السؾطان

 .؟فؿا تعؾقؼؽؿ جزاكؿ اهلل خقرا ،"!!!لقس هـاك سؾطان شرطّل يف إرض الققم" :"الغرباء 

وما  ،يـػع الؿسؾؿقـ وٓ يؿّقز بقـ ما ،مغامرقهـاك الشباب مـ ه :فلجاب بؼقلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صقاكة السؾػل (536: )ص. 
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كؿا حصؾ يف  ،ويرمقفؿ يف أتقهات الحروب والػتـ ،فقغامر بشباب الؿسؾؿقـ ،يضّرهؿ

ومل يؾتػتقا إىل أققال العؾؿاء ففذا الصـػ الؿتفقر مـ الشباب ٓ  ،الجـزائـر وغقرها...

ويؾتػقا حقل  ،ويجب أن يرفضفؿ الشباب ،وٓ يجقز أن ُيصغك إلقف ،يجقز أن ُيطاع

بؾ ٓ يصؾح لؾتؼرير يف هذه  ،مـ يقجد ملسو هيلع هللا ىلصفنذا كان يف طفد الرسقل الؽريؿ  ،ؿاءالعؾ

 ،وكّؾػقا بالرجقع إىل العؾؿاء الذيـ يستـبطقن هذه الؼضايا مـ ديـ اهلل الحؼ ،الؼضايا

فػل هذا إصؾ أوىل وأوىل  ،ويؿقزون بقـ الؿصالح والؿػاسد ،ويؿقزون بقـ ما يضرهؿ

وقد حصؾ هذا  ،والـصح ،ويـتظروا مـفؿ البقان الشايف ،ءأن يؾتػ الشباب حقل العؾؿا

أن  ،وكصحقا لؽثقر مـ هذا الشباب الؿتفقر ،وهلل الحؿد مـ طؾؿاء السـّة فـصحقا

وطىل تربقة إمة  ،ويؼبؾقا طىل العؾؿ ،ويتركقا مثؾ هذه الػتـ ،يتركقا مثؾ هذه الثقرات

إلسالمقة مـ آكحرافات وتطفقر الؿجتؿعات ا ،ملسو هيلع هللا ىلص طىل كتاب اهلل وسـة رسقلف 

أن  ،ديـ الدرب الصحقحقهذا ه ،وفروطف ،والؿـفجقة يف أصقل ديـفؿ ،العؼائدية

  .وطىل الديـ ،كربقفؿ طىل العؾؿ

 ،ففذه إمقر طىل كؾ حال ُيرجع فقفا إىل العؾؿاء طىل التػصقؾ الذي ذكرتف َسَؾػاً 

وٓ  ،فال يعرفقن مـفج السؾػ ،وٓ ُيسؿُع لؽثقر مـ الرطاع الذيـ يـعؼقن بؿا ٓ يعرفقن

فللؼقا بشباب  ،وٓ يؿقزون بقـ الؿصالح والؿػاسد ،يعرفقن العؾؿ الشرطل الصحقح

  .إمة يف أتقن الػتـ وألؼقا باإلسالم يف أبقاب الضقاع

وأن يجعؾ مهتفا بليدي  ،كسلل اهلل تبارك وتعاىل أن يفقل كؾ خقر لفذه إمة

إن ربـا لسؿقع الدطاء. ،الؿخؾصقـ مـفا والـاصحقـ ،وفؼفاءها ،طؾؿاءها
(1)

  

 :أي– أسؿع مـ الثؼاة أكف :-حػظف اهلل-ـ قال شقخـا طبقد اهلل الجابري  5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.-حػظف اهلل-مغربقة مقجفة لؾشقخ  طبارة طـ أسئؾة]مـ شريط  (1)
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وٓ  ،وغقرها مـ أهؾ إهقاء ،مع مجعقة إحقاء التراث الحركقة السقاسقة -الحقيـل

.هذا ققيل فقف ،!!!أطرف لف وجًفا وكصقحة لؾسؾػققـ
(1)

 

ما ققلؽؿ يف  :ما كصف -حػظف اهلل-د بـ هادي الؿدخظ ـ وسئؾ شقخـا محؿ 6

 .الشقخ أبل إسحاق الحقيـل وهؾ تـصحقن بسؿاع أشرصة ودروسف

 ٓ يـصح بسؿاع أشرصتف وٓ بدروسف. ، أققل ٓ :فلجاب بؼقلف

 هذا يسلل يؼقل ما رأيؽؿ يف: ماكصف -حػظف اهلل-ـ وسئؾ شقخـا محؿد بازمقل  7

ث  .الحديث تقسقر طؾقم وما ققلؽؿ يف كتاب يـلأبل إسحاق الحق الؿحدِّ

بتخريج  رجٌؾ لف ففؿ ومعرفة قوه ،ُشفد لف إسحاق يف الحديثقأب :فلجاب بؼقلف

 :طديدة أققاٌل مخالػٌة لؽالِم أهؾ السـِة والجؿاطة يف مسائَؾ  لؽـ ُكؼؾت طـف ،إحاديث

يحسـ التخريج غـقة  ويف غقره مـ أهؾ السـة مؿـ ،البدع فقـبغل أن يعامؾ معامؾة أهؾ

تؼتضل طىل صالب  الطريؼة التل كان طؾقفا السؾػ الصالح صريؼة إذن ،طـ الرجقع إلقف

 ،يؼقي مـ شقكتفؿ أنوأن يرفع مـارهؿ أوالعؾؿ أن يحذر أن ُيَؽـثِّر سقاد أهؾ البدع أ

وفقؿا كتبف أهؾ السـة  ،كتبفؿ وآستػادة مـفؿ قد يؼع فقفا شلء مـ ذلؽ والرجقع إىل

 .إسحاق والؿصطؾح غـقة طـ الرجقع إىل كتب أبل التخريج يف

فؿثال مسللة الخروج طىل  ،أكت أقررت أن أبا إسحاق الحقيـل جاء بالعظائؿو

وهذه الؿسللة  ،الحؽام خالف جقهري بقـ أهؾ السـة وبقـ الخقارج ومـ شايعفؿ

غقر ذلؽ واب ألعظؿ شلهنا دّوهنا أهؾ العؾؿ يف باب الؿعتؼد ٓ يف باب الػؼة وأد

 ففذه تؽػل يف تبديعف والتحذير مـف. ،وطؾقفا إمجاع السؾػ

يخرج مـ دائرة السؾػقة وأهؾ السـة أن الرجؾ  ،ومـ الؿعؾقم يا طبد الحؿقد

ذا خالػ أصال مـ أصقل أهؾ السـة والجؿاطة وأققؿت والجؿاطة إىل دائرة أهؾ البدع إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [.الـصقحة الصريحة لؾجزائر الجريحة]مـ شريط  (1)
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طؾقف الحجة
(1)

خالػ فرطا مـ فروع الشريعة ثؿ وة أحارب أهؾ السـوأ، وأبك أن يرجع 

 يعادي طؾقف.ويقايل  أصبح

إسحاق الحقيـل أققؿت طؾقف الحجة وبّقـت لف الؿحجة مـ قَِبِؾ أهؾ العؾؿ  قوأب

وأكت ياطبد الحؿقد ، فعاكد وركب صريؼة أهؾ إهقاء فبّدطقه وحّذروا الـاس مـف

رّد كالمفؿ وضّدهؿ فتح جبفة والقاجب طؾقؽ أن تؿشل طىل درهبؿ ٓ مـاصحتفؿ 

 اربة مـ يـصر ويبقّـ مذهب السؾػ.ومح، بالشبفات الؿبطؾة الباصؾة

  :حمند حطاٌعلٙ ثياٛ عبد احلنٔد خملْف 

 ؟سلل أحد اإلخقة طبد الحؿقد مخؾقف طـ حال محؿد حسان الؼطبل

بلن محؿد حسان مـ أهؾ السـة والجؿاطة مع إقراركا بلن لف  :فلجابف ـ هداه اهلل ـ

أخطاء.
(2)

 

 : بٔاٌ أضباب جسح أٍل العله حملند حطاٌ

  صعـف يف الصحابة
(3) 

 أكف كان فقفؿ ضامل لـػسف ومؼتصد وسابؼ بالخقرات، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلؽ ٓ تشترط إقامة قكحوبدطة الخروج ومـ وقع يف البدع الؽبرى كالرفض والتجّفؿ وآطتزال  (1)

 فتـّبف.، الحجة يف تبديعف

 ، وأكا كـت معف.بؽر زيدان لف أبقلس (2)

بإولقاء  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة طدول وٓ يذكرون إٓ بالجؿقؾ وٓ جيقز أن يؼارن أصحاب الـبل  (3)

أخبرين ( و664): السـةقال الخالل كؿا يف ، والصالحقـ ممـ جاء بعدهؿ فؽقػ بلهؾ البدع

هؾ يؼاس بلصحاب رسقل  :يقسػ بـ مقسك وأمحد بـ الحسقـ بـ حسان أن أبا طبداهلل ققؾ لف

أي لعؿري قال  ؟قال ؟فؿعاوية أفضؾ مـ طؿر بـ طبدالعزيز :ققؾ .معاذ اهلل :قال ؟أحد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 «.خقر الـاس قرين» :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

أخبرين محؿد بـ يزيد بـ سعقد الـفرواين قال وجدت يف كتاب أبل بخطة  -666 وقال أيضاً 

 =أيش تؼقل يف حديث قبقصة طـ طباد السؿاك طـ  ،يا أبا طبداهلل :حدثـل الػضؾ بـ جعػر قال :قال
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كالصقفقة.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟بؽر وطؿر وطثؿان وطظ وطؿر بـ طبد العزيزقسػقان أئؿة العدل مخسة أب =

 ،ٓ يداكقفؿ أحد ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل  :ثؿ قال -يعـل ما ادطل طىل سػقان-هذا باصؾ : فؼال

 .ٓ يؼارهبؿ أحدملسو هيلع هللا ىلص أصحاب رسقل اهلل 

 . ؾ طؿر بـ طبد العزيز طؾك معاويةبؾ كص أمحد طؾك تبديع وهجر مـ فض

:  (1/53)ذيؾ صبؼات الحـابؾةقال ابـ رجب يف ترمجة يحقك بـ طبد القهاب ابـ مـدة يف 

ل بخَطف" حدثـا يعؼقب بـ : الحارثققال الؼاسؿ بـ محؿد أب: ووجدُت يف كتب اإلمام طؿِّ

يا أبا : أتاه رجؾ فؼالو، سؿعت أمحد بـ حـبؾ: سؿعُت هارون الحؿال يؼقل، إسحاق البغدادي

ُؾ طؿر بـ طبد العزيز طىل معاوية بـ أبل سػقان: طبد الّؾف ٓ : فؼال أمحد، إن هفـا رجؾ ُيػضِّ

 ."وإذا مرض فال تُعده، وٓ تماكؾف وٓ تشاربف، تجالسف

ػسف يف ققلف تعاىل  ﴾ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ: ﴿وققؾ معـك الظامل ـل

 .بلكف هقالؽافر

طـ ، حدثـا ابـ طققـة، حدثـا طظ بـ هاشؿ بـ مرزوق، حّدثـا َأبِل سقرهتػقال ابـ أبل حاتؿ يف 

 .: هقالؽافرقال﴾، ڤڤ ڤ ، ﴿، طـ ابـ طباس، طؿرو

ثـا : طؿار الحسقـ بـ حريث الؿروزي قالقحدثـا َأب:  (24 /467)تػسقرهوقال الطبري يف 

ڤڤڤڦ ﴿الػضؾ بـ مقسك طـ حسقـ بـ واقد طـ يزيد طـ طؽرمة طـ طبد اهلل 

 .اثـان يف الجـة وواحد يف الـار: قال ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ

 .؟؟؟.[20: آية، ]احلديد ﴾خب مب ىب يب : ﴿يف الـار واهلل طز وجؾ يؼقلقففؾ يف الصحابة مـ ه

 : املياؾل)بــ  (العامل ليؿطُ)ّؾطس احلطً ّقتادٗ 
الجـة كؿا  وأهنؿ يف ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان الؼقل الراجح بلن مجقع هذه إقسام الثالثة هؿ مـ أمة محّؿد 

 جاء يف الحديث طـد الترمذي وغقره.

 .الػاطؾ لؾؽبائر طؾك أخػ التػاسقروالتارك لؾقاجبات أقفالظامل لـػسف: ه

مـ  -رضل اهلل طـفؿ وأرضاهؿ ولعـة اهلل طىل مـ أبغضفؿ وطاداهؿ-ففؾ يف الصحابة 

 ؟؟؟كذلؽقه

عبة طـ إطؿش قال حدثـا آدم بـ أبل إياس حدثـا ش  (3673)صحقحفقال البخاري يف 

أن قٓ تسبقا أصحابل فؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل : قال سؿعت ذكقان يحدث طـ أبل سعقد الخدري 

 . «أحدكؿ أكػؼ مثؾ أحد ذهبا ما بؾغ مد أحدهؿ وٓ كصقػف

 = يف شريط مسجؾ بصقتف. (1)
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 صعـف يف الصحابل الجؾقؾ طؿرو

(1)
بالؿجرم والخبقث  بـ الحؿؼ الخزاطل  

الغبل والققح وإمحؼ والؽاذب.و
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجقد ذلؽ التؼسقؿ دم كؾ الطقائػ يؼتضل وجقد سابؼ بالخقرات دم الرافضة والجفؿقة : قلت =

فؽؾ همٓء فقفؿ مؼتصدون وسابؼقن ، لؿعتزلة والؿرجئة والخقارج والؼدرية والجبريةوا

 ! بالخقرات طـد حمؿد حسان

بـ سعد بـ كعب وبـ الؼقـ بـ رزاح بـ طؿروبـ الحؿؼ بـ الؽاهـ بـ حبقب بـ طؿروطؿرقه (1)

 بـ ربقعة الخزاطل.وبـ طؿرا

 وإول أصح.، م حجة القداعبؾ أسؾؿ طا: وققؾ، بعد الحديبقة ملسو هيلع هللا ىلصهاجر إىل الـبل 

 كعقؿ.ققالف أب، واكتؼؾ إىل مصر، وسؽـ الؽقفة، وحػظ طـف أحاديث، ملسو هيلع هللا ىلصصحب الـبل 

والصحقح أكف اكتؼؾ مـ مصر إىل ، ثؿ اكتؼؾ إىل الؽقفة فسؽـفا، سؽـ الشام: طؿرقوقال أب

 الؽقفة.

 وغقرمها.، ورفاطة بـ شداد الؼتباين، روى طـف جبقر بـ كػقر

حدثـا ابـ : صقر بـ مؽارم بـ أمحد الؿمدب بنسـاده إىل أبل زكريا يزيد بـ إياس قالمـقأكبلكا أب

طـ إسحاق بـ ، طـ يحقك بـ محزة، حدثـا الحؽؿ بـ مقسك، حدثـا طظ بـ حرب، أبل حػص

، ملسو هيلع هللا ىلصبـ الحؿؼ أكف سؼك الـبل وطـ طؿر، طـ جدتف كاشرة، طـ يقسػ بـ سؾقؿان، أبل فروة

فؿرت طؾقف ثؿاكقن سـة ٓ ترى يف لحقتف شعرة بقضاء. ترمجتف يف  ،«الؾفؿ متعف بشبابف: »فؼال

هتذيب الؽؿال (14  /244و )هتذيب التفذيب (4  /332و )أسد الغابة (3  /714 )

 .(اإلصابة( )هامش 2  /532) عابآستق( و2  /532) اإلصابةو

/   (9الؿجؿعمتروك. اكظر قفقف إسحاق بـ طبد اهلل بـ أبل فروة وه :وهذا الحديث ضعقػ

 . (37288)الؽـز( و4487) الؿطالب( و446

يطعـ قإمحؼ ابـ الحؿؼ الخزاطل وه، هذا الغبل الققح": -فّض اهلل فاه-يؼقل محؿد حسان  (2)

وست ، ثالث صعـات هلل تعاىل، صعـت طثؿان تسع صعـات": تسع صعـات فقؼقل طثؿان 

صعـتف تسع ": لؼال، الؿجرم الخبقث، صدق الؽاذب الققحقلو "صعـات لؿا كان يف صدري طؾقف

كقػ يؽقن يف قتؾ طثؿان  ؟وكقػ يؽقن، لقس فقفا شلء هلل "صعـات لؿا كان يف صدري طؾقف

 ..( اهـ؟.شلء هلل تعاىل

 ملسو هيلع هللا ىلصكبقءة الـبل ]آخر الشريط الثالث  [سؾسؾة الػتـة بقـ الصحابة تحؼقؼ وتصحقح]: الؿصدر

 .الؼؿةتسجقالت  [بؿؼتؾ طثؿان

كؿا كص طىل ذلؽ غقر  يف قتؾ طثؿان  شاركمل يثبت طـ أحد مـ الصحابة أكف : أوٓ: قلت

 =أحد مـ ،  أكان فقؿـ قتؾ طثؿان واحد مـ أهؾ العؾؿ الؿحؼؼقـ. سئؾ الحسـ البصري 
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 (.176)ص تاريخ خؾقػة بـ خقاطكاكقا أطالًجا مـ أهؾ مصر. : الؿفاجريـ وإكصار؟ قال =

 مـفاج السـة . وٓ أحد مـ السابؼقـ إولقـ دخؾ يف قتؾ طثؿان: ؿقة وقال ابـ تق

 رضل اهلل طـفؿ أمجعقـ.، (. وهذه الـصقص وأمثالفا تبرئ ساحة الصحابة مـ دم طثؿان8/313

يف قضقة التسع  -حاصب لقؾقالذي ه-هذه الؼصة التل ذكرها محؿد حسان الؼصاص : ثاكقا

 كّذاب.ق(مـ صريؼ القاقدي وه3/74) ؼاتالطبصعـات رواها ابـ سعد يف 

حدثـل طبد الرمحـ بـ طبد العزيز طـ ، أخبركا محؿد بـ طؿرالقاقدي: قال": قال ابـ سعد

بـ حزم ومعف وطبدالرمحـ بـ محؿد بـ طبد أن محؿد بـ أبل بؽر تسقر طىل طثؿان مـ دار طؿر

طثؿان طـد امرأتف كائؾة  بـ الحؿؼ فقجدواوكـاكة بـ بشر بـ طتاب وسقدان بـ محران وطؿر

قد : فتؼدمفؿ محؿد بـ أبل بؽر فلخذ بؾحقة طثؿان فؼال، يؼرأ يف الؿصحػ سقرة البؼرةقوه

ما أغـك : فؼال محؿد، طثؿان لست بـعثؾ ولؽـ طبد اهلل وأمقر الؿممـقـ: فؼال، أخزاك اهلل يا كعثؾ

أبقك لقؼبض طىل ما قبضت  يا بـ أخل دع طـؽ لحقتل فؿا كان: فؼال طثؿان، طـؽ معاوية وفالن

أستـصر اهلل طؾقؽ : فؼال طثؿان، ما أريد بؽ أشد مـ قبضل طىل لحقتؽ: طؾقف. فؼال محؿد

ورفع كـاكة بـ بشر بـ طتاب مشاقص كاكت يف يده ، وأستعقـ بف. ثؿ صعـ جبقـف بؿشؼص يف يده

 تؾف.ثؿ طاله بالسقػ حتك ق، فقجل هبا يف أصؾ أذن طثؿان فؿضت حتك دخؾت يف حؾؼف

فسؿعت بـ أبل طقن يؼقل ضرب كـاكة بـ بشر جبقـف ومؼدم : قال طبد الرمحـ بـ طبد العزيز

وأما ، وضربف سقدان بـ محران الؿرادي بعدما خر لجـبف فؼتؾف، رأسف بعؿقد حديد فخر لجـبف

أما  :وقال، بـ الحؿؼ فقثب طىل طثؿان فجؾس طىل صدره وبف رمؼ فطعـف تسع صعـات وطؿر

 وأما ست فنين صعـت إياهـ لؿا كان يف صدري طؾقف.، فنين صعـتفـ هلل ثالث مـفـ

 يأوثؼ طـد ي: الفقثؿ بـ طديؼقل لبـ الؿديـ : سؿعت طظلوقال الؿغقرة بـ محؿد الؿفؾب

مـ سؿع  : أخبرينداودققال أب، وءلش إكساب وٓ يف الحديث وٓ يف ، وٓ أرضاه يفيمـ القاقد

ٓ أكتب حديثف وٓ : وقال، ثالثقـ ألػ حديث غريب يالقاقد روى: يؼقل لبـ الؿديـا طظ

: يقال ابـ طد، ومتروك الحديث: قال مسؾؿ، وأحدث طـف ما أشؽ أكف كان يػتعؾ الحديث

ما لفا  ليعـ-طـده طشرون ألػ حديث : لقال ابـ الؿديـ، والبالء مـفوأحاديثف غقر محػقضة 

 يقطـده، ويحقك كذاب ل، وإبراهقؿ بـ أبيةبؿقضع لؾرواقلقس ه: مقضع آخر قال يف، و-أصؾ

الؿعروفقن بالؽذب طىل  الضعػاء والؿتروكقـوقال اإلمام الـسائل يف ، يأحسـ حآ مـ القاقد

ما : قال بـدارو .القاقدي بالؿديـة ومؼاتؾ بخراسان ومحؿد بـ سعقد بالشام: رسقل اهلل أربعة

 لالعرب طـ الشافعقحؽك أب، ومؿـ يضع يطـدقه: وقال إسحاق بـ راهقيف، رأيت أكذب مـف

، يزرطة الرازققال أبو. يأحدهؿ القاقد: كان بالؿديـة )سبعة( رجال يضعقن إساكقد: قال

استؼر اإلمجاع طىل وهـ : الؿقزان يف لقال الذهب، ومتروك الحديث: والعؼقظ، لبشر الدوٓبقأبو

 = . (9  /366)هتذيب التفذيب. يالقاقد
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  لروافض خـالف فؽري وأن يرّد بعضفؿ طىل اوققلف بلن الخالف بقـ أهؾ السـة

بعض مع مراطاة أدب الخالف.
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طـف ويرويفا ، صدوق يخطئقطبدالرمحـ بـ طبدالعزيز وهقلفذه الحادثة هكؿا أن الراوي  =

 .طبدالرمحـ بـ محؿد وهقمجفقل

فإصؾ طدم الدخقل فقؿا شجر بقـ ، -وذلؽ بعقد جدا-سؾؿـا أهنا صحقحة  قول: ثالثا

 .الصحابة والؽػ طـفؿ ٓ سبفؿ وٓ الطعـ فقفؿ هبذه الصقرة الؼبقحة الؿستفجـة

 أن ٓ كذكرهؿ إٓ بخقرقة والجؿاطة وما كان طؾقف السؾػ الصالح هوطؼقدة أهؾ السـ

مـ الحجة القاضحة البقـة الؿعروفة ذكر محاسـ أصحاب رسقل اهلل : وقال اإلمام أمحد 

فؿـ سب أصحاب ، الخالف الذي شجر بقـفؿوالؽػ طـ ذكر مساوئفؿ ، وكؾفؿ أمجعقـ ملسو هيلع هللا ىلص

مبتدع قطاب أحدا مـفؿ ففوطرض بعقبفؿ أوأ صعـ طؾقفؿوتـؼصف أوأحدا مـفؿ أوأ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

، الدطاء لفؿ قربة، وبؾ حبفؿ سـة، ٓ طدٓورافضل خبقث مخالػ ٓ يؼبؾ اهلل مـف صرفا 

ٓ يجقز ، أصحاب رسقل اهلل هؿ خقر الـاس، وإخذ بآثارهؿ فضقؾة، ووآقتداء هبؿ وسقؾة

 ٓ كؼص.وب ٓ يطعـ طىل أحد مـفؿ بعق، وٕحد أن يذكر شقئا مـ مساوئفؿ

كذب ومـفا ما قد زيد فقف قإن هذه أثار الؿروية يف مساويفؿ مـفا ما ه: وقال ابـ تقؿقة 

، ولفؿ مـ السقابؼ والػضائؾ ما يقجب مغػرة ما يصدر مـفؿ إن صدر، وكؼص وغقر طـ وجفف

فقؽقن ثؿ إذا كان قد صدر طـ أحد مـفؿ ذكب ، حتك أهنؿ يغػر لفؿ مـ السقئات ما ٓ يغػر بعدهؿ

ذي هؿ أحؼ الـاس بشػاطة محؿد الوغػر لف بػضؾ سابؼتف أوأتك بحسـات تؿحقه أوأ، قد تاب مـف

فنذا كان هذا يف الذكقب الؿحؼؼة فؽقػ إمقر التل  .ببالء يف الدكقا كػر بف طـف بشػاطتف أوابتظ

 .وإن أخطلوا فؾفؿ أجر والخطل مغػقر، إن أصابقا فؾفؿ أجران: كاكقا فقفا مجتفديـ

ٓ يجقز ٕحد أن : ققلف ( كؼال طـ أمحد 573)ص  الصارم الؿسؾقليف كتابف  ذكر و

فؿـ فعؾ ذلؽ أدب فنن تاب  ،كؼصووٓ يطعـ طىل أحد مـفؿ بعقب ا ،يذكر شقئا مـ مساوئفؿ

 يرجع.والحبس حتك يؿقت أ يف هـاإٓ جؾد و

قال  [ع الشقعة خالف فؽري.خالفـا م.محؿد حسان الؼطبل]يف شريط مسجؾ بصقتف بعـقان  (1)

ثؿ لؼد طاشت إمة أستاذي الؽريؿ، طاشت إمة قروكًا ": -طامؾف اهلل بعدلف-محؿد حسان 

صقيؾة، طاش أهؾ السـة مع الشقعة مل حيدث أبدًا تصادم، ومل حيدث خالف، فؾقبؼك الخالف فؽريًا، 

 .بالضقابط بلدب الخالف طبر وأكا أرد، وأكا أققل وأكت ترد، ولقبؼك الخالف بقـ أهؾ العؾؿ

صرحت مسائؾ الخالف دم بقتؼة فؼف الخالف، وضؾؾت بلدب الخالف فال قأكا أققل دائامً ل

  اهـ.خالف

 =ولؿا أحدثت البدع الشـقعقة يف خالفة أمقر : مـ ققل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  قأيـ ه قلت:
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ـؾةوسب، وكاكت ثالث صقائػ غالقة، ردها الؿممـقـ طظ بـ أبل صالب  = فلما الغالقة  .ابة ومػضِّ

أكت : ما هذا؟ فؼالقا: فؼال، فنكف خرج ذات يقم مـ باب كـدة فسجد لف أققام، فنكف حرقفؿ بالـار

ثؿ قذففؿ ، اهلل فا ستتاهبؿ ثالثًا فؾؿ يرجعقا فلمر يف الثالث بلخاديد فُخّدت وأضرم فقفا الـار قه

 .. أججـت كاري ودطقت قــبرا.....إمــر أمـرًا مـؽـراً  ؿا رأيــتل: فقفا وقال

كـت قأما أكا فؾ: بزكادقة فحـّرقفؿ وبؾغ ذلؽ ابـ طباس فؼال ُأيت ا: أن طؾق  صحقح البخاريويف 

مـ بدل ديـف »: ملسو هيلع هللا ىلصأن ُيَعّذب بعذاب اهلل ولضربت أطـاقفؿ لؼقل الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصمل أحرقفؿ لـفل الـبل 

 .«فاقتؾقه

، ففرب مـف إىل قرققسقا وكؾؿف فقف، بؽر وطؿر صؾب قتؾف فنكف لؿا بؾغف مـ سب أبا: وأما السبابة

 .ٕكف مل يؽـ متؿؽـا ومل يؽـ يطقعقكف يف كؾ ما يلمرهؿ بف، وكان طظ يداري أمراءه

وروي  .ٓ أوتك بلحد يػضؾـل طىل أبل بؽر وطؿر إٓ جؾدتف حد الؿػتريـ: فؼال: وأما الؿػضؾة

مجؿقع  (....بؽر ثؿ طؿرقهذه إمة بعد كبقفا أبخقر : طـف مـ أكثر مـ ثؿاكقـ وجفًا أكف قال

 . (35/184/185)الػتاوى

دم صحـ وبؿؽة الؿؽرمة  استحؾ البقت الحرامومـ أخذ الحجر إسقد ، ويا حمؿد حسان

 ؟؟؟هـ 317)الؿطاف وقتؾ الؿسؾؿقـ شّر قتؾة ـ دم حج طام 

ـّلهـ( وقتؾ أك656ومـ كان السبب دم إسؼاط الدولة العباسقة سـة )  ؟؟ثر مـ مؾققن س

( هـ دم جامع 707لك جـقد الؼزلباش أن يطؾبقا مـ الؿصؾقـ يقم الجؿعة سـة )إومـ الذي أشار 

 ا، فؿـ فعؾ كجتبريز إطالن التبرؤ مـ الخؾػاء الراشديـ الثالث وإطالن الؿقٓة لعؾل بـ أبل صالب

 ؟؟؟ومـ امتـع قتؾ شّر قتؾة

دم غرب إيران ومذبحة الشقرواكققـ وإحراق « شؽی»ومـ الذي أقام مذابح السـة دم مديـة 

 ؟؟؟وبـاء مـارة مـ مجاجؿ الؼتؾك دم الؿديـة، الجثث

 ؟؟هـ وارتؽب أفضع الؿجازر التل ٓ يستطقع اإلكسان ذكرها713ومـ هاجؿ بغداد طام 

 ومـ كان السبب يف دخقل أمريؽا لؾعراق؟؟

 ومـ كان يؼّتؾ الؿسؾؿقـ أهؾ السـة يف العراق؟؟

كان السبب يف إثارة الػتـ بقـ الػقـة والػقـة يف الؼطقػ وما جاورها مـ دولة التقحقد  ومـ

 ؟؟-الؿؿؾؽة العربقة السعقدية-والسـة

 ومـ كان السبب يف إثارة الػتـ يف دولة البحريـ بقـ الػقـة والػقـة؟؟

 ومـ كان السبب يف الػساد الذي حصؾ يف لبـان مـ قبؾ حزب الشقطان الؿػتعؾ؟؟

 ؟؟ـ كان يؼتؾ إخقاكـا يف دماجوم

 ...؟؟؟.ومـ ومـ

 =طاشت إمة قروكًا صقيؾة، طاش أهؾ السـة مع : ويليت حمؿد حسان مـ دطاة التؼريب ويؼقل
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 إكؽاره طىل الدطاة إىل اهلل الصادققـ أن يؽثروا مـ التحذير مـ شرك الؼبقر ،

وهتقيـف لؾشرك إكبر.
(1)

 

 .ققلف بجقاز شفادة الؽافر يف اختقار ويل إمر
(2)

 

  اسة فالحؽؿ لؾشعب!! وحقـئٍذ لؾرئ -امرأةوأ-ققلف أكف إذا رّشح كصراينّ كػسف

أي أحد أن يعترَض. لقس مـ حؼ
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الشقعة مل حيدث أبدًا تصادم، ومل حيدث خالف =

محاضرة يف الحديث طـ  وٓلقف تستغرق خطبة ! مػقش قبقر: -اهلل هداه-يؼقل محؿد حسان  (1)

 ؟!! ايف الداطل ؟! لقف ؟! الؼبقر طـ شرك، رالؼبق

ٓ يـبغل أن تستغرق الققت  لؽـ، طابرة، سريعة، وُتذّكر بشرك الؼبقر تذكرة طامة، مؿؽـ تـبف

فالبد يا إخقة أن يتزود الداطقة هبذه  ! واقعؽ أكت أصال كداطقة كؾف يف مقضقع ٓ وجقد لف يف

 .الزاد وهبذا، الثؼافة

ٓ !!، ومعتؼدك !! أيا كان ديـؽ، أيفا الؿسؾؿ وأيفا الؿصري !! وٓ تؽـ سؾبًقا :ققل محؿد حسان (2)

ٹ ، ﴿: فؿـ يؽتؿفا: فنّكف آثؿ َقؾبف!!واخرج لتمدي الشفادَة هلل!!، وكـ إيجابًقا !! تؽـ سؾبًقا

 .﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

قر القصقة يف طىل طدم قبقل شفادة الؽافر طىل الؿسؾؿ يف غ -رمحفؿ اهلل-أمجَع العؾؿاُء  قلت:

 طىل خالف بقـفؿ. ،السػر

 وقد حؽك هذا اإلمجاع غقُر واحٍد مـ العؾؿاء، فِؿـ ذلؽ:

واتػؼقا أكف ٓ يؼبؾ مشرك طىل مسؾؿ يف غقر القصقة يف "بؼقلف :  ما حؽاه اإلمام ابـ الؼطان 

 ."السػر

ؼبقل ، وأكف ٓ تجقز وأما اإلسالم فاتػؼقا طىل أكف شرط يف ال"وما حؽاه أيضًا ابـ رشد الحػقد : 

 ."شفادة الؽافر إٓ ما اختؾػقا فقف مـ جقاز ذلؽ يف القصقة يف السػر

اإلسالم، وهق  -مـ الشروط يف قبقل الشفادة :أي-الثاين : "وما ذكره الزركشل الحـبظ بؼقلف : 

 ."واهلل أطؾؿ إمجاع يف الجؿؾة

واحد مـ الـاس بؼـاة دريؿ ] بركامج يف لؼاء مع محؿد حسان الؼطبل الضال مع الؿذيع وذلؽ يف (3)

هؾ تقافؼ طىل أن ، صقب.. كعقُد مرًة أخرى لألقباط: قال لف الؿذيع، (2411-4-14)بتاريخ  [2

 رئقس مجفقرية مصر )قبطل(؟ يؽقن

ـَ ذلؽ: ٕكـل، ٓ أوافؼ، ٓ: قال محؿد حّسان  =ذكرُت أّن الؿادة الثاكقة مـ  وٓ أستحل أن ُأطؾ
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 ثـاؤه طىل الؿػّجريـ أكػسفؿ وطّد ذلؽ مـ العؿؾقات اإلستشفادية. 

 .ققلف بلكف كذب مـ قال طـ الذيـ فجروا أكػسفؿ بالؿـتحريـ 

 تؽػقره لؾؿسؾؿقـ.
(1) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـُ قطىل أّن اإلسالَم ه مقاد الدستقر تـصُّ  = وأّن الشريعَة اإلسالمقة هل ، الرسؿلُّ لؾدولة الدي

 .لؾتشريع الؿصدر الرئقسلُّ 

 !! مسؾًؿا؟ هؾ تؼبؾ )روما( أن يؽقن رئقُس إيطالقا: ثؿ أكا أسلُل 

 ...َولَّْت قل

 ! الؿشؽؾة؟ وفقف )ديؿؼراصقة( و)الشعب( اختار.. صقب إيف، فقف )اكتخابات( بس إذا: الؿذيع

 ...كذلؽ إذا كان إمرُ : قال محؿد حّسان

 .يعـل دا رأي بقؼقل كده: الؿذيع

 فؾُقترك، إذا كان إمُر كذلؽ !! فؾُقترك الُحؽؿ لألغؾبقة، كان إمُر كذلؽ إذا، مجقؾ: حّسان

 !!الُحؽؿ لألغؾبقة

طـ طامل أن  فال يؿؽـ بحال أن يتصقر طاقؾ فضالً ) : 154)ص  حؼقؼة التقحقد ققلف يف كتابف (1)

 ولؽـف مع ذلؽ يغقر حؽؿ اهلل تعاىل، اهلل طز وجؾ يػرض طؾقف حؽؿاً  مممـًا صادقًا يعتؼد أن ديـ

 اهـ "إيؿانوثؿ يحؽؿ لف بعد ذلؽ بنسالم أ، حؽؿًا آخر بنرادتف واختقاره ويعرض طـف ويستبدل

 : ج التؽػقريوهذا بعض كالم طؾؿاء السـة يف الرد طىل هذه الشبفة والتحذير مـ هذا الؿـف

: القجف ب( ما كصف 51)الشريط رقؿ  "لؼاء الباب الؿػتقح"يف  سئؾ الشقخ ابـ طثقؿقـ 

ويستدل أصحاب هذا ، هـاك قضقة تثار أن حقل ما يـاط لؾتشريع العام فقؿا يحؽؿ بف الحؽام

، شرع اهللالرأي بػتقاكؿ حػظؽؿ اهلل يف الؿجؿقع الثؿقـ بلن هذا الؽػر وأكف واضح: ٕكف تبديؾ ل

 .كذلؽ يـسب هذا إىل الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ 

ما اشترصف أهؾ السـة والجؿاطة يف إقامة الحجة طىل مـ وهؾ ترد مقاكع التؽػقر أ: فالسمال هـا

 حؽؿ بغقر ما أكزل اهلل تشريعًا طامًا؟

يث ولفذا جاء يف الحد ،كؾ إكسان فعؾ مؽػرًا فال بد أٓ يقجد فقف ماكع التؽػقر: الجقاب

فال  »إٓ أن تروا كػرًا بقاحًا طـدكؿ فقف مـ اهلل برهان: »الصحقح لؿا سللقه هؾ كـابذ الحؽام؟ قال

فنن كان يحتؿؾ التلويؾ فنكف ٓ يؽػر ، بد مـ الؽػر الصريح الؿعروف الذي ٓ يحتؿؾ التلويؾ

 .إكف كػر :صاحبف وإن قؾـا

ؽقن الػعؾة فسؼًا وٓ يػسؼ الػاطؾ لقجقد قد ت، وبقـ الػعؾ والػاطؾ، فقػرق بقـ الؼقل والؼائؾ

 =وما ضر إمة ، وقد تؽقن كػرًا وٓ يؽػر الػاطؾ لقجقد ما يؿـع مـ تؽػقره، ماكع يؿـع مـ تػسقؼف
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 .ققلف طـ ابـ ٓدن أكف بطؾ

(1)
 

 ػل وٓ إخقاينوٓ سؾ لققلف أكف ٓ فرق بقـ تبؾقغ.
(2)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالخقارج كاكقا مع طظ بـ أبل صالب طىل جقش  اإلسالمقة يف خروج الخقارج إٓ هذا التلويؾ، =

بل صالب وأهؾ الشام خرجت الخقارج الذيـ فؾؿا حصؾت الؿصالحة بقـ طظ بـ أ، أهؾ الشام

حؽؿت بغقر ما أكزل اهلل: : لؽـ الشاهد أهنؿ قالقا، كاكقا معف طؾقف حتك قاتؾفؿ وقتؾفؿ والحؿد هلل

بالء إمة: فؼد يؽقن الشلء غقر كػٍر قفخرجقا طؾقف. فالتلويؾ الػاسد ه، ٕكؽ حؽؿت البشر

قد يؽقن الشلء كػرًا لؽـ الػاطؾ لقس بؽافر لقجقد و، فقعتؼدها هذا اإلكسان أكف كػر بقاح فقخرج

فقعتؼد هذا الخارج أكف ٓ طذر لف فقخرج. ولفذا يجب طىل اإلكسان التحرز ، ماكع يؿـع مـ تؽػقره

لؽـف ٓ ، ربؿا يػعؾ اإلكسان فعالً فسؼًا ٓ إشؽال فقف، تػسقؼ الـاسومـ التسرع يف تؽػقر الـاس أ

كقػ أحؽؿ طىل : جزاك اهلل خقرًا. واكتفك طـف. إذاً : حرام. قالهذا  ،يا أخل: فنذا قؾت، يدري

ففمٓء الذي تشقر إلقفؿ مـ حؽام العرب والؿسؾؿقـ ؟ إكسان بلكف فاسؼ دون أن تؼقم طؾقف الحجة

بقـت لفؿ وجاءهؿ مـ يؾبس طؾقفؿ ويشبف طؾقفؿ. فال وقد يؽقكقن معذوريـ مل تتبقـ لفؿ الحجة، أ

 .بد مـ التلين يف إمر

شرح يف مسللة تحؽقؿ الؼقاكققـ القضعقة يف  –حػظف اهلل  -سئؾ شقخـا صالح الػقزان و

 :القجف ب( 6)الشريط رقؿ  كقاقض اإلسالم

أن الذي يظفر مـف الشرك باهلل ُيعتبر مشركا كالذي يذبح لغقر اهلل  -سؾّؿؽؿ اهلل  - ُقؾتؿ: السائؾ

ؿ بالؼقاكقـ القضعقة أٓ ُيحؽؿ طؾقف بالشرك والسمال طؿـ يعتبر الحؽ، وكالذي يـذر لغقر اهلل

 والحالة هذه؟

: ٓ: ماُيحؽؿ طؾقف طىل صقل حتك كستػصؾ مـف، ما الذي محؾفُ  طىل هذا وما فلجاب بؼقلف

ما يستبقحف، ُٓبدَّ مـ وٓيعتؼده وهؾ يستبقح هذا الشلء أويعتؼد هذا، أقالذي..وكشقف هؾ ه

 التػصقؾ هذا، 

 ".كعؿ .التػصقؾ ٓزم مـ، وكؾ  كافر، ر ومـفج الخقارج طىل صقلوٓتلخذوا مـفج التؽػق

كػلُّ اإليامن دم هذه  ﴾ۈٴۇۋۋۅۅۉۉې﴿: دم ققلف تعالك: السائؾ

 مل يعتؼد؟وأية أٓ يدُل طؾك كػر مـ حيؽؿ بالؼقاكققـ القضعقة مـ غقر إستثـاء سقاء إطتؼد أ

مـقن حتَّل ُيحؽؿقك فقؿا شجر بقـفؿ إصؾ أهنؿ ُٓيمقهذا ه قد يؽقن لف ُطذر؛: فلجاب بؼقلف

، هـالؽ أشقاء تدرأ طـفؿ الؽػر؛ مثؾ ما فّصؾ لؽـ قد يؽقن هـاك أشقاء تدرأ طـفؿ الؽػر، بالشؽ

 ."العؾامء

َيحػظف بِحػظف  هذا البطؾ أسلل الؾَّف أن: قال محؿد حسان طـ ابـ ٓدن يف شريط مسجؾ بصقتف (1)

 .إمة ـ الؽرامة الـؿسؾقبة لِفذهوإخقاكف َجؿقًعا الذيـ رّدوا شقًئا م

 أخ تبؾقغل وأخ سؾػل وأخ إخقاين ٓ فرق بقـ": [الطريؼ إىل اهلل]قال محؿد حسان يف شريط  (2)

 = ."وأخقف مـ مجاطة أكصار السـة
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 .ققلف بجقاز آكتخابات 

  وصػ َمـ يترّدد طـ الخروج والؿشاركة يف هذه آكتخابات الطاغقتقة بـ

مستدٓ بؼقلف –)السؾبقة(!! وطدم )اإليجابقة(!! وأكف كاتٌِؿ لؾشفادة!! َآثٌِؿ قؾُبف!! 

 [174]سورة البقرة:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ :تعاىل

.-العؾؿاء فّسرها كؿا–فاِجٌر قؾُبف  :أي
(1)

 

 .دطقتف الخارجقة لؾخروج طىل الحؽام
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقـ أٍخ سؾػل ٓ فرق بقـف وبقـ أخقف مـ َجؿاطة التبؾقغ وٓ فرق  ٓ فرق"وقال يف أحد خطبف:  =

َجؿاطة اإلخقان وٓ فرق بْقـ هذا وبقـ أخقف مـ َجؿاطة أكصار السـة، كؾـا  مـ بقـ هذا وبقـ أخقف

 ."كؼقل ٓ إلف إٓ الؾَّف، كؾـا َجؿقعا كؼقل ُمحؿد رسقل الؾَّف َجؿقعا

، وبدأِت فتّؿؿل(، َأْقَدْمِت فصؿؿل، )صبرا يا مصر: قال محؿد حّسان ـ يف خطبة مجعة بعـقان (1)

َوِددُت ورجقُت كؿا تؿـك كؾُّ مسؾٍؿ يعقش طىل أرضِؽ ": م 2412-45-18والتل كاكت بتاريخ 

 اكتخابات الرئقس(.، )أزمة آكتخابات: أن يف هذه إزمة الحالقة

ا كان ِديـَُؽ ، أيفا الؿسؾؿ وأيفا الؿصري !! وٓ تؽـ سؾبًقا  !! ٓ تؽـ سؾبًقا!!، وُمْعَتَؼُدكَ  !! أي 

ُف آثٌِؿ َقْؾُبفُ !! هللواخرج لتمدي الشفادَة !!، وكـ إيجابًقا ـْ َيْؽُتْؿَفا: َفنِكَّ ٹٹڤڤ ، ﴿: فَؿ

: فؾقسِت العبرُة  ﴾ڤڤڦڦڦ ـِ ْي وإْن كاكت أية يف َمْعِرض الحديث طـ آية الدَّ

ـّ العبرَة بؿعؿقم الؾػظ، بخصقص السبب  ."فاخرج وأدِّ صقتَؽ بصدٍق وأماكةٍ ، ولؽ

رمك محؿد حسان الذيـ خذلقا )الثقار(  (م 8/2/2411)فػل لؼاٍء طىل قـاة )أزهري( بتاريخ  (2)

 ًٓ  .!!ثؿ لبؾدهؿ!!، ثؿ لقصـفؿ!!، بالخقاكة لديـفؿ أو

-الذي سؿقَت أكَت  !! هذا الشباُب إبلُّ الؽريؿ !!(ٓ ُيزايِد طىل هذا الشباب إٓ )خائـ :قال

 !!(بالثقرة )الؿباركة وقد سؿقُت أكا أيًضا هذه الثقرة!!(، ثقرتف بالثقرة )الؿباركة -جزاَك اهلل خقًرا

الذي وقػ  !!(هذا الشباب )الؿباَرك بعد )مجعة الغضب(، بعد الجؿعة إوىل، مـ يقم السبت

وٓ ، وٓ كائبف، مل يستطع ٓ رئقس الدولة !! هذه الققػة إبقة: لقطالب بحؼقٍق طادلٍة مشروطةٍ 

ما  !!(أن همٓء )الشرفاء الخارج أن يـؽرَ ووٓ واحد مـ الشرفاء يف الداخؾ أ، رئقس القزراء

ولذلؽ ٓ يترك وٓ يخُذل هذا الشباب إبل !!، خرجقا إٓ لؾؿطالبة بحؼقٍق طادلٍة مشروطةٍ 

ًٓ  !! الطاهر ( لديـف أو ـٌ  ."!! ثؿ لبؾده!!، ثؿ لقصـف!!، إٓ )خائ

ارية بصدوركا الع إكؿاخرجـا...: قال ـ طامؾف اهلل بعدلف ـ"العربقة "ودم مشاركة لف دم قـاة 

 = الخالقة مـ كؾ سالح إٓ مـ سالح التؼقى وسالح وبؼؾقبـا، بليديـا العارية مـ كؾ سالحو
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 .تحريضف لـساء مصر بالخروج لؾؿظاهرات

(1)
 

 .خروجف مع أهؾف لؾؿظاهرات
(2)

 

 إزهر قؾعة مـ قالع العؾؿ " :بركامج جبريؾ يسلل والـبل يجقب ققلف يف

 ."القسطل

 ؼطالعؾؿ فقثـاؤه البؾقغ طىل مجاطة التبؾقغ وأن الـؼص طـدهؿ ه
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـ يضقع مصرولـ يخذل هذا الشباب الطاهر إبل  أن اهلل وسالح الثؼة يف اهلل طز وجؾ، اإليؿان =

 شاهدأكا  الؿشروع.... بحؼف العادل خرج لقبقـ لؾعامل كؾف أهنؿا خرج إٓ لقطالب الذي الزكل

ومـ  بإمس مع مجؿقطة كبقرة مـ شبابـا بؾ أوٓديوخرجت أكا  تعاىلوبػضؾ اهلل تبارك ، طقان

تؼريبًا  العشاء إىل بعد صالة الػجر مـ يف مديـة السادس مـ أكتقبر يف مـطؼة الحل الثامـ آبائـا

 بػضؾ اهلل

كان مـ ، رجال إزهرأن  ٕكـل أرى أن رجال الؼضاء وأرى أكا سعقد غاية السعادةو ...

  ...!!!! وأن يؽقكقا مع أوٓدكا القاجب طىل العؾؿاء بالػعؾ أن يؽقكقا مع شبابـا

-2- 8ول الؿقافؼ ربقع إ 6)قال محؿد حسان يف قـاة الرمحـة ببركامج الؿجؾـس يقم الثالثاء  (1)

 .ولقس وراء ذلؽ مـ اإليؿان حبة خردل، مممـقومـ جاهدهؿ بؼؾبف فف  )2414

، تراها أن تخرج بـػسفا فؾتسدد ولتـصر همٓء بؾساهناونن مل تستطع اختـا ٕسباب ذكرهتا هل أف

فؾقرى اهلل طز وجؾ مـ قؾبفا حبفا ، فنن مل تستطع أيضًا وٓ حتك بالؽؾؿة كؾؿات مجقؾة صادقة

 .وحبفا لألمر بالؿعروف، لـصرهتؿ

التل كسلل اهلل لفا الحػظ ، قرةيف ضقء إطداد الؽب، بصراحة، لؽـ بصراحة: خالد الجـدي

 ؟.هؾ ترى كزول الـساء والبـات يف هذه الؿظاهرات، والصقاكة

أن يعبر بـػسف دون أن يتعرض لشلء مـ إذى ، مـ يستطقع يا فضقؾة الشقخ: محؿد حسان

 .وخرجت أكا، وخرج أصػايل، واهلل، واهلل لؼد خرجت زوجتل، فؾقػعؾ

أوٓدي بإمس مع مجؿقطة كبقرة مـ وخرجت أكا ": بصقتفقال محؿد حسان يف شريط مسجؾ  (2)

شبابـا بؾ ومـ آبائـا يف مـطؼة الحل الثامـ يف مديـة السادس مـ أكتقبر مـ العشاء إىل بعد صالة 

 .الػجر تؼريبًا بػضؾ اهلل

، "مةخقر ٓ َتْعَدُم خقًرا كثقًرا تؼدمف لأل هل َجؿاطة طىل": قال محؿد حسان طـ مجاطة التبؾقغ (3)

مـ أفضؾ الـجؿاطات التِل تعؿؾ أن طىل الساحة إٓ أكف  هل": واستشفد بؼقل أحد الؿشايخ

 ".يـؼصفا العؾؿ
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 طبـد قــ سقـف طـاطـاؤه ودفـثـ

(1)
صالح الصاوي.و 

(2)
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، التجّفؿ وآطتزال والتؿشعروالشلء الؽثقر مـ الّرفض  سقد الؼطب قد مجع يف كتبف مـ البدع (1)

صعـف يف إكبقاء وادية الغالقة الؼقل بالجبر وبآشتراكقة الؿوبقحدة القجقد ووالؼقل بخؾؼ الؼرآن 

خاصة مقسك طؾقف السالم وصعـف يف الصحابة الؽرام خاصة طثؿان بـ طػان مع إسؼاط خالفتف 

بـ العاص وغقرهؿ رضل اهلل ومدح قاتؾقف وصعـف يف معاوية بـ أبل سػقان ويف طبد اهلل بـ طؿر

بدع الؽبرى والضالٓت وغقرها مـ ال، لعـة اهلل طىل مـ أبغضفؿ وطاداهؿوطـفؿ وأرضاهؿ 

 العظؿك.

مـ سّب أصحابل فعؾقف »: قال، و«لعـ اهلل مـ سّب أصحابل»: أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف الحديث طـف 

  .«الـاس أمجعقـوالؿالئؽة ولعـة اهلل 

: فاطؾؿ أكف ملسو هيلع هللا ىلصإذا رأيت الرجؾ يـتؼص أحدًا مـ أصحاب رسقل اهلل ": قال أبقزرطة الرازي

 ."زكديؼ

 وبغضفؿ كػر وكػاق وصغقان.، وحّبفؿ ِديـ وإيؿان: لّصحابةيف ا وقال الّطحاوي 

وقد قطع صائػة مـ الػؼفاء مـ أهؾ الؽقفة وغقرهؿ بؼتؾ ": وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 ."وكػر الّرافضة، َمـ سبَّ الّصحابة

د مـ لؾؿزي، فؽػره مؿا ٓ جدال فقف كسلل اهلل العافقة، هذا يف الصحابة فؽقػ مـ يتـؼص إكبقاء

 مطاطـ سقد قطب يف الصحابةاكظر ما كتبف الشقخ ربقع بـ هادي يف سقد قطب كؽتاب : الػائدة

وغقرها مـ  العقاصؿ مؿا يف كتب سقد قطب مـ الؼقاصؿو الباصؾوالحّد الػاصؾ بقـ الحّؼ و

 ردود العؾؿاء طؾقف.

طب قد وقع يف الؽػر وما طـدكا أدكك ريب أن سقد ق -سقد قطب :أي–وٓ يػفؿ أكـا كؽّػره 

الذي طؾقف مشايخـا مثؾ الّشقخ صالح قلؽــا ٓ كؽّػره لعدم ققام الحجة طؾقف وهذا ه، البقاح

 -حػظف اهلل-بؾ كؼقل مثؾ ما قالف الشقخ صالح الػقزان  .غقرهؿوالشقخ ربقع بـ هادي والػقزان 

 ."لقٓ العذر بالجفؾ لؽػركاه ": وقد سؿعتفا مـف غقر مّرة

أكف قال يف  -اهلل ةطؾقف رمح- خـا طبد اهلل بـ زيد الؿسّؾؿ طـ شقخف ابـ طثقؿقـوحدثـل شق

طـ مؼطٍع مـ كالمف طـ  وسئؾ الشقخ ابـ باز  ."لقٓ القرع لؽّػرتف" :-سقد قطب :أّي -حؼف 

 ."رّدة مستؼؾة"الّسالم فلجاب بلن هذه ومقسك طؾقف الصالة 

لؿاذا  :سقد قطب- اهلل بنذن- يف مؼآت الشفقدما رأيؽؿ : الؼطبل ما كصف سئؾ محؿد حسان (2)

 أطدمقين؟

 .وبنذن اهلل كرجقه أن يؽقن طـده مـ الشفداء، أن يؽقن مـ الشفداء -وجؾ طز  اهللق...كرج

 =دكتقر ، لصالح الصاوي الثقابت والؿتغقرات القرقة طـ كتاب ..إخ بقسلل يف كػس
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  قـاة الـاس"ثـاؤه طىل وجدي غـقؿ يف". 

 جريدة الشروق"الجزائر كؿا كشرتف  والؼرضاوي يف ثـاؤه طىل الشعراوي 

هـاك"
(1)

. 

 خالدوثـاؤه طىل طؿر.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طؾقف بعضيل والؿتغقراتالثقابت ، امدا مـفج ط، كذلؽ كػس الؿـفج، -حػظف اهلل- صالح =

بُقعرض  إكف أي كتاب أي مـفج: بؼقل أهق وأكا، ٓشؽ، طؾقف بعض الؿالحظات يل ..الؿالحظات

السابؼقـ  ٕي طامل مـ طؾؿائـا، وإن خالػ رددكاه، وافؼ قبؾـاه إن، طىل الؼرءان والسـة

سؾػقة : والؿتغقرات الثقابت يعـل جزئقة إخقرة طـقان الدكتقر صالح يف، الؿعاصريـوأ

سؾػقة  :غقر دققؼ تػريؼ، غقردققؼ التػريؼ يعـل، مثالً يعـل كؿثال، الؿـفج طصرية الؿقاجفة

ويؼقل بلكف  يعـل ما الذي ُيَػّرق ! هل سؾػقة الؿـفج وسؾػقةالؿقاجفة ،الؿـفج وطصرية الؿقاجفة

 ؟يقاجف الؿستجدات هبذا الؿـفج ذاتف ٓ ُيجقد أن  -إمة ما كان طؾقف سؾػ هذه- الؿـفج السؾػل

وقد ، ولقس طصرية الؿقاجفة ! الؿقاجفة كذلؽ سؾػقةالؿـفج وسؾػقة مـ الذي يؼقل ذلؽ؟

 .واضح مـ السقاق هذا الؿعـك لؽـ، يؽقن لؾرجؾ مراد آخر

 .أن يـػع بف -وجؾ طز- وأسلل اهلل، فقفا خقٌر كثقٌر جًدا صالح ولؽـل ُأشفد اهلل أنَّ كتب الشقخ

الؼرآن : ما كصف، ) مؼدمة يف أصقل التػسقر (بعـقان  يف أول دروس التػسقر لف: محؿد حسانقال  (1)

محـا ، تعالقا كعرف الؼرآن، صقب ماشل!، معئقل ما تعرفش الؼرآن يعـل إيف !؟يعـل إيف ؟يعـل إيف

كشرع يف التػسقر  االؼادمة إن شاء اهلل يف الؿؼدمة أبؾ م ها كؼػ كدا يف الؿؼدمة الحؾؼا دي والحؾؼة

يعـل أسلل !!، سـة مثال !! كعد يف الػاتحة يعـل مؿؽـ ! وما تستعجؾقش بئا، بنذن اهلل تبارك وتعاىل

، فؿتستعجؾقش، يػتح طؾقـا وطؾقؽؿ إكف ويل ذلؽ والؼادر طؾقف يبارك طؾقـا وطؾقؽؿ وأن اهلل أن

الشعراوي  ن يرحؿ شقخـا الشقخالشعراوي مـ باب إدب وإماكة أسلل اهلل أ ورحؿ اهلل الشقخ

فليـ كقر السفك مـ ، أتصقر يعـل أكـل لست أهالً ٕن أسقر طىل هذا الدرب وأكا، رمحة واسعة

 أسلل اهلل أن؟، كقاكب الجقزاء وأيـ الثرى مـ؟، وأيـ إرض مـ السؿا؟، شؿس الضحك

وأن يغػر لـا ، وكرمفبؿـف  وطـفؿ وأن يتجاوز طـا، يجؿعـا بشققخـا وطؾؿاءكا يف جـات الـعقؿ

 اهـ إكف ويل ذلؽ والؼادر طؾقف، ولفؿ

الؿقافؼ لـ  1424ربقع إول سـة  9السبت  سللف أحد الصحػققـ بؿجؾة إهرام العربل بتاريخ (2)

 مـ تاريخ الـصارى. 2443 أبريؾ 14

كؽر أكف وٓ أ، الـاس بف أسلل اهلل يـػعف وأن يـػع: الؼطبل محؿد حسانفؼال  خالدوسللف طـ طؿر

 =وٓ يـبغل أن هندمف ، ويف فئة معقـة مـفؿ، الشباب بالػعؾ أثر يف قطاع طريض مـ الـاس وبخاصة
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  العاصققـ هلل تعاىلويصػ مـ جّرحف مـ أهؾ العؾؿ بالؿغتابقـ لف. 

 الجزية"ــرا بقْ التل تدفع لؾقٓة ضؾؿا وَج  ؾضرائبلتف تسؿق".
(1)

 

 : أقْال أٍل العله يف حمند حطاٌ - 3

شقخـا أن البعض يثـل  :ما كصف: سئؾ شقخـا محؿد بـ طبد القهاب البـا  -1

 ؟وتحديدا الشقخ محؿد حسان طىل أهؾ البدع

 .بف وألحؼف ،أققل لؽ اطتزلف :الشقخ قال

ومؿا يصػ بف السؾػققـ دطاة  :قع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ــ قال شقخـا رب 2

الحؼ ودطاة آجتؿاع الصحقح: آجتؿاع طىل الؽتاب والسـة ومـفج السؾػ الصالح 

وهذه أوصافف وأوصاف سادتف اإلخقان  ،يصػفؿ بلهنؿ أهؾ شذوذ وأهؾ فؽر اكشطاري

لؿغراوي والحقيـل ومحؿد والؼطبققـ وأوصاف طصابتف الؿاكرة مثؾ طدكان طرطقر وا

حسان ومـ ورائفؿ أهؾ مجعقة إحقاء التراث وأهؾ مجعقة البر وغقرهؿ مـ الذيـ يبذلقن 

إمقال لفذه الطائػة الشاذة الالبسة لباس السؾػقة لتؿزيؼ السؾػققـ وتشطقرهؿ يف كؾ 

ففذه أوصاففؿ وأطؿالفؿ الؿخزية: يـسؾقن مـفا  ،مؽان بـشاصاهتؿ وأصقلفؿ الػاسدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الدطقة تتسع لؽثقر مـ الزراع بشرط أن يؽقن الزرع سؾقؿا جفده وإكؿا ساحة كؼؾؾ مـوأ =

ائف إىل الـاس فؼط يقجف الشباب الت يذكرقوإكؿا ه، وهذا شلء مجقؾ، خالد ٓ يزطؿ أكف يػتلووطؿر

خطل يف جاكب مـ ومـ يـادي بنسؼاصف أوإسؽاتف ومـ رآى مـف خؾال أ صريؼ اهلل وأكا لست مع

: اهلل تعاىل يفاتػف بلسؾقب مفذب لتؼقيؿف امتثآ لؼقلويتحدث إلقف أ جقاكب الدطقة فعؾقف أن

اهلل قوأدط، »الـصقحة الديـملسو هيلع هللا ىلص: »وققل الؿصطػك ، ﴾ہہہہھھھ﴿

 ها.الدطقة خالص يفأن يرزقف وإياكا الصدق واإل

هذا الؿسؿل الؼديؿ إن شئت أن تسللـل ، الجزية وهذه أققلفا بنطتزاز وفخر: قال محؿد حسان (1)

التل تدفع يف ، أققل لؽ الضريبة، يف الؼرن الحادي والعشريـ، طـ مسؿاه يف العصر الحديث

 مؼابؾ الحؿاية.

ؾؿقـ الذيـ يعقشقن كؿقاصـقـ يف أهنا كاكت تدفع مـ غقر الؿس، صقرة الجزية، فؽاكت الجزية

 .الدولة اإلسالمقة يف مؼابؾ أن تتقىل الدولة محايتفؿ مـ أي اطتداء خارجل(
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وإدلة كثقرة وقاصعة  ،والقاقع أكبر شاهد ،رمتين بدائًا َانشلتويصػقن هبا إبرياء 

وأما إوغاد فال طبرة هبؿ. ،طـد الؿـصػقـ
(1)

 

إن إصؾ يف محؿد حسان وأبل إسحاق : طؿـ يؼقل: وسئؾ ـ حػظف اهلل ـ

 إصؾ فقفؿ أهنؿ سؾػققن؟: الحقيـل وأبل الحسـ الؿصري

 ؟ال إصؾ إهنؿ سؾػققنمـ ق :فلجاب بؼقلف

 وتربقة اإلخقان.، إصؾ فقفؿ أهنؿ مـ اإلخقان

سؾػل بارك اهلل فقؽ.قٕكف أصؾف ما ه، واهلل أكا أرى أهنؿ مبتدطة
(2)

 

ٓ كجعؾ اختالفـا يف غقركا سببا : "الحؾبل"طـ قاطدة : وسئؾ ـ حػظف اهلل ـ

 ؟لالختالف فقؿا بقــا

خاللفا يريدون التقصؾ إىل طدم تبديع  وأهنؿ مـ، بلهنا قاطدة فاسدة :فلجاب

أهؾ لؾجرح والتبديع مثؾ الؿغراوي وأبل الحسـ الؿلربل ومحؿد قوجرح مـ ه

.حسان
(3)

 

محؿد حسان ياشقخ شخص  :ـ سئؾ شقخـا طبقد اهلل الجابري ـ حػظف اهلل ـ 3

 ...يسؿع إىل بعض الؿخالػقـ مثؾ محؿد حسان

 .كعؿ ،ين محترقمحؿد حسان هذا قطبل إخقا :مؼاصعا الشقخ

فِل  -محؿد حسان- ما رأيؽؿ فِل صعـف: كصف أيضا ما -حػظف اهلل-وسئؾ 

الغبِل الققح إْحؿؼ ابـ  هذا" :الصحابِل الـجؾقؾ طؿر بـ الـحؿؼ حقث يؼقل طـف

صعـت طثؿان تسعة  :فقؼقل تسعة صعـات يطعـ طثؿان  قالـحؿؼ الخزاطل وه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.الحسـ يدافع بالباصؾ والعدوان طـ اإلخقان ودطاة حرية ووحدة إديانقأب)مـ مؼال طـقكف بــ (1)

(2) صقاكة السؾػل (536: )ص. 

(3) صقاكة السؾػل (244: )ص. 
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صدق الؽاذب قول ؿا كان فِل صدري طؾقفصعـات ثالث صعـات لؾَّف وستة صعـات لِ 

طؾقف لقس فقفا  صعـتف تسعة صعـات لِؿا كان فِل صدري :الققح الـؿجرم الخبقث لؼال

بِفذا الؽالم حػظؽؿ  فؿا رأيؽؿ "شلٌء لؾَّف وكقػ يؽقن فِل قتؾ طثؿان شلء لؾَّف تعاَلك

 الؾَّف؟

قطب أن يؼقل مثؾ لقس غريًبا مـ أشرب حب سقد  :فلجاب ـ حػظف الؾَّف ـ بؼقلف

 بلكَّفا فجقة بقـ :فنن سقد ابـ قطب مـ قبؾ قال فِل خالفة طثؿان  ،هذا الؼقل

 بـ العاص ومعاوية ابـ أبِل سػقان وأبقف أبِلوخالفة طظ والشقخقـ وكان يؼع فِل طؿر

 :قالوشراء أهؾ الذمؿ: أ ومعاوية وأمجعقـ ومؿا قالف فِل طؿر سػقان وأمف هـد 

ـٌ أكف الذيـ يشترون يـفؾ مـ بحر سقد قطب ويشرب مـف  الذمؿ فابـ حسان أكا متقؼ

 .ولِفذا كاكت كؾؿاتف هذه كؾفا كدر

الصحابِل والـحؿؾ طؾقف ففل  وأما الؼصة التِل جعؾفا مستـدا لف فِل الـقؾ مـ ذلؽؿ

بف فِل مثؾ هذا ولؽـ  والقاقدي متروك طـد أهؾ العؾؿ ٓ ُيحتج ،مـ صريؼ القاقدي

قطب العػـ الؽدر  الرجؾ يؽؿش وٓ يـبش وما دام أكف يستؼل مـ َبحر سقد الظاهر أن

إذا ُذكَِر أصحابل » :ملسو هيلع هللا ىلصكان طىل سـة ما غاب طـف ققلف قفال يستغرب مـف هذا وإٓ ل

فلكػؼف فِل سبقؾ  أن ٕحدكؿ مثؾ أحد ذهباقٓ تسبقا أصحابِل فؾ» :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ،«فلمسؽقا

 .«فالؾَّف ما بؾغ مد أحدهؿ وٓ كصقػ

 ،ورضل طـفؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصفنكَّفؿ َيحؿؾقن طىل أصحاب ُمحؿد  وهؽذا أهؾ إهقاء

ًٓ وٓ ذمة ويؼعقن فقفؿ وٓ  .يرقبقن فقفؿ إ

صاحب سـة ٓ َيجرؤ طىل مثؾ ما قالف ابـ حسان وإن كان صحقحا  إن مـ كان

طـ ابـ  وكـت كثقًرا ما أسئؾ وتقققًرا لؾصحابة  ،فقفؿ ملسو هيلع هللا ىلص طؿال بقصقة رسقل الؾَّف

 طـدي َمجفقل لقس طـدي ما يسقغ فقف الؽالم ٓ جرًحا وٓقه :هذا فلققلحسان 



        ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف   التنًع اخلمف
258 

 
تعديال وأما أن فؼد ثبت لدي أن الرجؾ مـحرٌف فِل مـفجف طـ أهؾ السـة والجؿاطة 

طىل مـفج اإلخقان الـؿسؾؿقـ أهؾ الشطط ٓ سقؿا قبف وإكَّؿا هقٓ يؼرره وٓ يدط قفف

 ،ىل مـ بؾغتف هذه الـؿحادثة أن َيحذر الرجؾقطب والـؿقدودي وغقرِهؿا فقجب ط سقد

يبتعد مـف فؿـ خالل هذه العبارات الـؿعروضة يستبقـ أن الرجؾ سػقف وقح فاسد  وأن

فنن الشقخ طؾًقا بـ  ،وٓ يغركؽؿ أيفا الـؿسؾؿقن أن الشقخ طظ الـحؾبل زّكاه الـؿـفج

بؾ يزكل  ،تزكقةبـ طظ بـ طبدالحؿقد الشامل إثري يزكل مـ لقس أهال لؾ حسـ

 ًٓ ُطِرَف ضالُلفؿ مثؾ طدكان طرطقر وأمحد السقكجل إكصاري الذي أسس  ُضال

وٓ  ،مسؽقـ ضائع فِل هذا الباب فال يقثؼ مـ تزكقتف قفِل إكدوكقسقا فف َجؿاطة اإلرشاد

 .إخ طظ أن ابـ حسان رجع طـ مدحف لسقد قطب ففذا ٓ يؽػل يغركؽؿ ققل

 ًٓ  .يزكل جزاًفا قـ تساهؾ الرجؾ فِل التزكقات ففذكرت لؽؿ م لؿا :أو

التِل شاطت وذاطت واكتشرت طـ ابـ حسان فِل كتبف وفِل  هذه العبارات :وثاكًقا

لف َيجب إذا تاب أن يسؾؽ كػس الـؿسار وأن يتقب  خطبف وفِل َمحافؾ أخرى صقتقة

مـ الثـاء طىل ابـ ومـ الثـاء طىل أسامة بـ ٓدن و طؾـًا معؾـًا براءتف مـ مـفج اإلخقان

الـؿـفج مػاصؾة طؾـقة ضاهرة وَباصـة وأن  قطب والـؿقدودي وغقرهؿ ويػاصؾ هذا

 .طؾقفقما ه طىل قيؽقن اْكحقازه إَلك أهؾ السـة وإٓ فف

شقخـا حػظؽؿ الؾَّف ما رأيؽؿ فِل ُمحؿد حسان  :وسئؾ ـ حػظف اهلل ـ أيضا ما كصف

 ،َكحـ الـؿممـقـ ،َكحـ الـؿقحديـ ،ؿسؾؿقـالـ ولؽــا َكحـ" :حقث قال فِل أحد خطبف

اختؾػـا طىل أمقر فرطقة ٓ تسؿـ وٓ تغـِل  ،فقؿا بقــا َكحـ الدطاة إَلك هذا الديـ اختؾػـا

َجؿقعا مقحدون وكؾـا َجؿقعا مممـقن وكؾـا َجؿقعا  وتركـا إصقل وكؾـا ،مـ جقع

 ملسو هيلع هللا ىلصؾَّف وٓ زطقؿ لـا إٓ ابـ طبد الؾَّف كتاب لـا إٓ كتاب ال مسؾؿقن ٓ إلف لـا إٓ الؾَّف وٓ

بقـ  ولِؿا هذه الـِزاطات: سبحان الؾَّف! ٓ فرق ،ولِؿا هذه الـخالفات ،فؾؿا هذه إحؼاد
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مـ  أٍخ سؾػل ٓ فرق بقـف وبقـ أخقف مـ َجؿاطة التبؾقغ وٓ فرق بقـ هذا وبقـ أخقف

كؼقل  كؾـا َجؿقعا ،صار السـةَجؿاطة اإلخقان وٓ فرق بْقـ هذا وبقـ أخقف مـ َجؿاطة أك

 "كؾـا َجؿقعا كؼقل ُمحؿد رسقل الؾَّف ،ٓ إلف إٓ الؾَّف

 حػظؽؿ الؾَّف طىل هذا الؽالم؟ فؿا تعؾقؼؽؿ شقخـا

فنن هذا الؽالم مـ ُمحؿد حسان الـؿصري لقس فقف  :بؼقلف -حػظف الؾَّف-فلجاب 

 ويعذر بعضـا بعضا فقؿا ،ا طؾقفكتعاون فقؿا اتػؼـ" :لؼاطدة الـؿعذرة والتعاون إٓ تؼرير

ًٓ  ،"اختؾػـا فقف الـؿسؾؿقـ  ُثؿ هل قاطدة اإلخقان ،وهذه الؼاطدة هل قاطدة الـؿـار أو

الـؿقالدي  فِل مـتصػ الؼرن الـؿاضل ،الـؿصرية التِل أسسفا حسـ البـا فِل مصر

ا تضؿـف م وخالصة ،وجعؾفا مـفًجا يسؾؽف كؾ مـ يـتؿل إَلك َجؿاطتف مـ بعده ،تؼريبا

 :كالم ُمحؿد حسان هذا فِل أمريـ

وإكَّؿا كان خالففؿ  ،الـؿسؾؿقـ أكَّفؿ طىل التقحقد وصػ َجؿقع :إمر إول

فنن مـ خَبر حال الـؿـتسبقـ إَلك  ،لقس بصحقح وهذا ،واختالففؿ فِل أمقر فرطقة

ؿقـ ُتشقَّد بؾ فِل كثقر مـ أوساط الـؿسؾ ،التقحقد اإلسالم َيجد أكَّفؿ لقسقا كؾفؿ طىل

 .وإضرحة التِل ُتعبد مـ دون الؾَّف سبحاكف وتعاَلك ،وُترفع الـؿشاهد ،الِؼبب

ٓ الف إٓ الؾَّف الؽؾ  :الـؿسؾؿقـ مـ اختالف أن الؽؾ يؼقل بَرَر ما كؼؿف طىل :وثاكًقا

ٕن ٓزم ققلف  ،أن هذا كاٍف فِل الـحؽؿ طىل الـؿرء بلكف مسؾؿ يشفد الشفادتْقـ وٓزمف

 قاتؾقا بـِل ملسو هيلع هللا ىلصوهذا لقس بصحقح فنن أصحاب رسقل الؾَّف  ،الشفادتان ػل فِل الـؿرءيؽ

وأحرقفؿ  السبئقة وقاتؾ طظ  ،حـقػة وهؿ يشفدون الشفادتقْـ حقـ مـعقا الزكاة

الذيـ حؽؿقا  وأمجع الـؿسؾؿقن طىل أن الػاصؿققـ ،بالـار مع أكَّفؿ يشفدون الشفادتْقـ

دارهؿ دار  وأن ،أطـِل الػاصؿققـ ،لـؿتلخرة بلكَّفؿ كػارمصر والـؿغرب فِل الؼرون ا

 ففذا الؼقل مـ ُمحؿد حسان يدل طىل جفؾف ،حرب مع أكَّفؿ يشفدون الشفادتْقـ
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 مـ الؼققد العظقؿة فؾقس كؾ مـ قال الشفادتقْـ وكطؼ ،بالشفادتْقـ وما ُتَؼّقداِن بف

 الؼقل بالشفادتْقـ مـ العؾؿ بؾ ٓ بد مع ،مسؾؿ معصقم الدم والـؿالقه ،بالشفادتْقـ

طاصػة؟  قال مؼقلتف هذهوففؾ ُمحؿد حسان يػؼف هذا؟ أ ،والعؿؾ بِؿؼتضاُهؿا ،بِؿعـاُهؿا

أن ققل ٓ  ٕكف قرر ،وخائـ لؾدطقة ،فنن كان يػؼف هذا وتركف فنكف غاٌش لإلسالِم وأهؾف

طىل الـؿرء  ـحؽؿالف إٓ الؾَّف وُمحؿد رسقل الؾَّف والؼرآن كتاب الؾَّف كاٍف فِل ال

مـ دطاة قبؾ ه ،وإن كان ٓ يػؼفُف فنكف لقس مـ الدطاة إَلك الؾَّف طىل بصقرة ،باإلسالم

وأن يؼرر  ،الؾَّف فقجب طىل ُمحؿد حسان أن يتعؾؿ الطريؼ الصحقح لؾدطقة إَلك ،الـجفؾ

ـَّة الؼرون بعدهؿ مـ أهؾ  مـ الصحابة والتابعقـ ومـ ،فِل الشفادتْقـ ما قرره أئؿة السُّ

هل تؼريٌر لؼاطدة  وٓ يتؽؾؿ بِفذه الؽؾؿات التِل ،طىل مـفجفؿقومـ ه ،الـؿػضؾة

َجؿاطة اإلخقان  الـؿعذرة والتعاون التِل تؾّؼػفا حسـ البـا وٓ يزال مـظروا حركتف

 .الـؿسؾؿقـ طىل هذا

ؿ أن الرجؾ إخقاكِل ٕكف َحَؽَؿ طىل َجؿقع الـؿـتسبقـ لإلسالم بلكَّف بؾ يظفر لِل

وهذا الؽالم ٓ يؼقلف إٓ كذاب  ،وأن اختالفاتِفؿ طىل أمقر فرطقة ،كؾفؿ مقحدون

 .كعؿ ،جاهؾوأ

بـ اشقخـا تارة يؼقل ُمحؿد حسان طـ أسامة  :أيضا ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ 

َيحػظف بِحػظف وإخقاكف َجؿقًعا الذيـ رّدوا شقًئا  هذا البطؾ أسلل الؾَّف أن" :ٓدن يؼقل

 ."إمة الـؿسؾقبة لِفذهمـ الؽرامة 

 فؿا تعؾقؼؽؿ طىل هذا الؽالم بارك الؾَّف فقؽؿ؟

أن مـ ُيعتدُّ بؼقلف  ،فساد هذه الـؿؼقلة يؽػل دلقالً طىل: بؼقلف -حػظف الؾَّف-فلجاب 

اإلمام إثري الػؼقف الـؿجتفد شقخ اإلسالم  مـ طؾؿاءكا وأئؿتـا وطىل رأسفؿ َسؿاحة

فِل أقطاٍر شتَّك أطـِل بف الشقخ طبد العزيز بـ  الؿسؾؿقـ طـدكا وطـد مـ يعرف قدره مـ
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 ،والـخقارج لقسقا مـ أهؾ السـة ،العؾؿاء بلن الرجؾ خارجل قد أفتَك همٓء باز 

ًٓ  هذا ،بؼتؾفؿ وقتالِفؿ ووصػفؿ بلكَّفؿ شر قتىل َتحت أديـؿ السؿاء ملسو هيلع هللا ىلصأمر الـبِل   .أو

كقػ احتؾفا  فاكظر إَلك أفغاكستانأّيُة كرامة مسؾقبة أطادها همٓء؟  :وثاكًقا

إٓ َحؿاقة  إمريؽان وفرضقا سقطرَتفؿ طؾقفا؟ وٓ سبقؾ َلفؿ سؾؽقه إَلك هذا الصـقع

أمريؽا  أَلؿ تعؾؿ أن سبب احتالل ،بـ ٓدن ومـ سار فِل ركابف واكتفج مـفجفا

امة الؽر أفغاكستان هل حادثة الـحادي طشر مـ سبتؿبر التِل دّبرها بـ ٓدن؟ فليـ

ما َيخرج  وٓ أضـؽ تدري ،الـؿسؾقبة التِل رّدوها؟ يا ابـ حسان ما أضـؽ تػؼف ما تؼقل

مـ  مـ رأسؽ ويسطره قؾؿؽ فـصقحتِل لؽ أن َتجؾس إَلك أهؾ العؾؿ وأن تتعؾؿ السـة

صحقحل البخاري ومسؾؿ والـؿساكقد والســ والدواويـ ـك ،دواويـفا إصقؾة

وإياك أن تـدّس فِل  ،ؽبري وكتب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقةكاإلباكة ٓبـ بطة الع إخرى

 قاطدة الـؿعذرة والتعاون فنن أمرها وأمر أهؾفا قد اكؽشػ وُطؾَِؿْت هذه الؼاطدة ضالل

 ،هذا الػؽر الذي تدكدن بف خافًقا طىل أهؾ السـةووُطؾَِؿ أساصقـفا ومـظريفا فؾـ يعد

 ـَّقات الطريؼ دع طـؽ الؽالم الـؿزخرففاْكحز إَلك أهؾ السـة واكضؿ إلقفؿ ودع طـؽ بُ 

 .الـؿـّؿؼ فنكؽ بِفذا الصـقع َتضؾُّ وُتِضّؾ وكسال الؾَّف العافقة

ـ َجؿاطة طمحؿد حسان  بارك الؾَّف فقؽؿ شقخـا ُسئِؾ: ما كصف -حػظف اهلل- وسئؾ

 ."خقر ٓ َتْعَدُم خقًرا كثقًرا تؼدمف لألمة هل َجؿاطة طىل" :التبؾقغ فؼال

مـ أفضؾ الـجؿاطات التِل تعؿؾ أن  هل" :الشقخ ابـ طثقؿقـ أكف قالوذكر طـ 

 ."طىل الساحة إٓ أكف يـؼصفا العؾؿ

 شقخـا حػظؽؿ الؾَّف؟ فؿا رأيؽؿ

أضـؽ يا ابـ حسان فِل ثـاءك هذا طىل َجؿاطة التبؾقغ  :بؼقلف -حػظف اهلل-فلجاب 

ن كـت كذلؽ فاقرأ ما كتبف إما أكؽ ٓ تعرف حاَلفؿ وما خَبرت مسؾؽفؿ فن :رجؾقـ أحد
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بـ طبدالرمحـ الـحصقـ اوالشقخ سعد  ،ومـفؿ الشقخ ربقع حػظف الؾَّف ،العؾؿ طـفؿ أهؾ

 وغقرهؿ فؼد الؾَّف ومـفؿ شقخـا الشقخ سقػ الرمحـ بـ أْحؿد الدهؾقي  حػظف

 .الـؿممـقـ أباكقا مسؾؽ هذه الـجؿاطة وأكَّفا َجؿاطة ضالة مضؾة مـحرفة طـ سبقؾ

لذي ٓ ا (ٓ إلف إٓ الؾَّف)تقافؼفؿ طىل تػسقرهؿ لـ رجٌؾ تقافؼفؿ طىلأضـؽ 

 وَلؿ يدخؾفؿ فِل ملسو هيلع هللا ىلصبف الـؿشركقن فِل زمـ رسقل الؾَّف  تقحقد الربقبقة الذي أقرويعد

 .اإلسالم

وٓ  ،وٓ رازق إٓ الؾَّف ،ٓ خالؼ إٓ الؾَّف) :هؽذا (الؾَّف ٓ إلف إٓ)فتػسقر الـجؿاطة لـ

وَلؿ  ،(ٓ إلف إٓ الؾَّف)فنن كـت طىل هذا الـؿسؾؽ فنكؽ َلؿ تػؼف  :(إٓ الؾَّفيدبر إمر 

تقحقد الربقبقة ففؾ أكت فِل دطقتؽ الـاس طىل تقحقد الربقبقة؟ هذا إن  تعرف مـفا إٓ

إَلك قوبئست الدطقة هذه أن رجالً يـتسب إَلك الدطقة ويزطؿ أكف يدط كاكت لؽ دطقة

فضالً طؿا  ،ؼ هذه الـجؿاطة طىل ما تؼرره مـ تقحقد الربقبقةالـخالص يقاف ديـ الؾَّف

 .مـ الشركقات لدى الؼقم

العؾؿ بلن آخر ما تبايع طؾقف هذه الـجؿاطة مـ  وأحقطؽ طؾًؿا إن كـت تطؾب

الـجشتقة والؼادرية والسفروردية والـؼشبـدية  يتبعفا السؾسؾة الرباطقة الصقفقة وهل

أسطقن مـ أساصقـ قاطدة الـؿعذرة والتعاون  ؽـ أضـؽفلي خْقر فِل هذه الـجؿاطة؟ ل

طؾٌؿ يمهؾؽ يا ابـ حسان إَلك أن تؽقن داطقة  التِل أسؾػـاها وبِفذا يظفر أكؽ لقس طـدك

 .إَلك الؾَّف طىل بصقرة

يثـِل طؾقفا فال كزاع طـدكا معؽ  كان ن الشقخ ُمحؿد بـ طثقؿقـ إ :وأما ققلؽ

فِل هذه الـجؿاطة وَجؿاطة  ك إلقف أمر الشقخولؽـ هؾ تدري إَلك ما اكتف ،فقف

ُع هاتقـ الـجؿاطتقـ وٓ يعدُهؿا فِل الػرقة  اإلخقان الـؿسؾؿقـ؟ إكف آخر أمِرِه كان يبدِّ

الشقخ طبد العزيز بـ باز رحؿ الؾَّف الجؿقع فِل الثـتقـ  وَسؿاحةقالـاجقة بؾ يعدُهؿا ه
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 .الـفالؽة والسبعقـ الػرقة

أكت مقلٌع بتؼرير قاطدة  :هذا السمال يا ابـ حسان ابِل طىلوأققل لؽ خاتِؿة جق

فضالً  ،يـطظ طىل مـ كان طـده شلٌء مـ الػؼف الـؿعذرة والتعاون وأطؾؿ أن هذا لـ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالؾَّف  طؿـ كان طـده طؾٌؿ وبصقرة بدطقة رسقل

فال شؽ أن مـ شجع هذه  :-حػظف اهلل-ـ قال شقخـا محؿد بـ هادي الؿدخظ  4

حقث أكزل هذه  ،ووصػفا هبذه إوصاف العظقؿة فؼد ضؾؿ ،والؿظاهرات ،الثقرات

 .طىل هذه إفعال الشـقعة الؿـؽرة الظالؿة الفائؿة إلػاظ الػاضؾة

ولألسػ أققلفا بؿرارة ولألسػ  ،وقد استؿعت إىل كالم محؿد حسان ولألسػ

 ،لؿـؽر العظقؿذلؽ إمر ا وقد سؿعت مـف ،أن يؽقن هذا الرجؾ يؼال طـف إكف داطقة

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ :يؼقل -جؾ وطال- واهلل

وٓ  ،خقر ودطقتف هذه لقست دطقة ،[203آل عمران/] ﴾ڻڻڻڻۀ

 تشجقع، بؾ هل تشجقع لؾؿـؽر ،وٓ هل دطقة هنل طـ مـؽر، هل دطقة أمر بؿعروف

 .طقاًذا باهلل مـ ذلؽ-لؾؿـؽر

 إكف شاهد طقان طىل ...:فمسجاًل بالصقرة أيًضا يؼقل فق حقث سؿعت لف كالًما

 ....وأكف كان يؼػ معفؿ يف مقدان التحرير ،ذلؽ

الثقرة  ٓ تسؿحقا لفمٓء الؿخربقـ أن يشقـقا وان يسقئقا إىل هذه...:ويؼقل أيًضا

يـؽرها  الؿباركة الؽريؿة التل خرجتؿ هبا لؾؿطالبة بالحؼقق الؿشروطة العادلة التل ٓ

 ....طىل ضفر إرض إٓ جاحد

والطاطة فقؿا أحب  طىل الؿرء الؿسؾؿ السؿع :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصرسقلـا  ،!لِؾَّف العجبيا 

 .صاطة وكره إٓ أن يممر بؿعصقة فنن أمر بؿعصقة فال سؿع وٓ
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 ؟فؿا تلمركا ،يا رسقل اهلل :قالقا «وأمقر تـؽروهنا إكف ستؽقن بعدي أثرة» :ويؼقل

 وتسللقن اهلل الذي -ؾقٓةيعـل مـ السؿع والطاطة ل- طؾقؽؿ تمدون الحؼ الذي» :قال

 .«لؽؿ

لؾؿطالبة بالحؼقق الؿشروطة العادلة التل ٓ يـؽرها طىل  إن الخروج" :وهذا يؼقل

 "...جاهؾ ضفر إرض إٓ

صريؼ سؾػ إمة مـ أصحابف  أهذا سائر طىل ،؟ملسو هيلع هللا ىلصأهذا مؿتثؾ لؽالم رسقل اهلل 

سائر قبؾ ه ،طىل صريؼفؿلقس  ٓ واهلل إكف ،إصفار إبرار والسؾػ الصالح إخقار؟

 .ويشقد هبا ،ويشجعفا ويبرر لفا ،طىل صريؼ الغرب الؽافر الذي يميد هذه الؿظاهرات

أما أهؾ  ،ٓ يعرفف أهؾ اإلسالم ،الؿسؾؿقـ هذا إكؿا جاءكا مـ الغرب معشر اإلخقة

فنن هذا أمر مجؿع طؾقف  ،والطاطة لؾقٓة والحؽام اإلسالم فنهنؿ ٓ يعرفقن إٓ السؿع

ويرون صاطتفؿ ما مل يلمروا  ،صاطة اهلل فريضة ويرون صاطتفؿ يف ،إن جاروا وضؾؿقاو

 صاطة... وإن أمروا بؿعصقة فال سؿع وٓ ،بؿعصقة

تقكس تجرئة لؾـاس ولؾسػفاء  ففذا الذي كراه أن يف مصر ورأيـاه قبؾ يف

ت لألمقال والؿؿتؾؽا ودطقة إىل الخروج وتخريب يف البالد وهنب ،ولؾؿجرمقـ

 والسالمة... كسلل اهلل العافقة، وتحريؽ لؾػتـ ،وإتالف لؾؿؼدرات

وأن ٓ يفقج  ،-وتعاىل تبارك-أن يتؼل اهلل :فالقاجب طىل الداطقة إىل اهلل الصادق

الطغام طىل مثؾ هذه  وأن ٓ يفقج همٓء ،وأن ٓ يفقّج همٓء العقام ،همٓء الشباب

 .إفعال التل هؿ فقفا

يؼقل طـ  ،الشقخ محؿد حسان :يؼقل هذا الشخص أطـل فولألسػ مع هذا كؾ

ويؼقل ٓ تسؿحقا لفمٓء  ،إهنا مباركة وكريؿة...:الؿظاهرات هذهوهذه الؿظاهرة أ

أن يسقئقا إىل هذه  ،مصر أن يشقـقا هذه الثقرة البؾطجقة وغقرهؿ يف :الؿخربقـ يعـل
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اهلل هذه قف ،البركة والؽرم فقصػفا هباذيـ القصػقـ العظقؿقـ ،الؿباركة الؽريؿة الثقرة

 .ملسو هيلع هللا ىلصخرجت طىل غقر سـة رسقل اهلل  لقست بؿباركة وٓ كريؿة ٕهنا

مسجاًل فقؿا أراكا إّياه بعض اإلخقان  ورأيت لف أيًضا مؼطًعا آخر مع قـاة العربقة

وإكؿا يدطقهؿ إىل أن يػقتقا  ،لصـقعفؿ يف مقدان التحرير ويتؽؾؿ طؾقفؿ غقر مـؽر قوه

إذا  ،هذا إمر لقس بليديفؿ ،ذلؽقؿجرمقـ والؿخربقـ والبؾطجقة وكحالػرصة طىل ال

 .أحد فتح الباب فؾقس بليديفؿ قػؾف فنكف سقدخؾ فقف كؾ

 .لألسػ رأيت كالمف مع امرأة سافرة يا :وأطجب مـ ذلؽ

 .؟أهذه حال الدطـاة

 .إشقاخ؟ أهذه حال

 .الشرع؟ أهذه حال الدطاة إىل اهلل الذيـ يـتسبقن إىل

 .خمالط٘ عبد احلنٔد خملْف لػٔدُ العٔد غسٓؿٕ :عازاب

 : طالقة خمؾقف بشقخف العقد شريػلـ  1

تلّثر طبد الحؿقد مخؾقف بشقخف العقد شريػل ومل يـػصؾ طـف حتك أن اكػصآ 

بؾ يؿشل معف يف السقارة ويتـّؼؾ معف وإطّؿ وإصّؿ والداهقة  ،مل يؼطع صؾتف بفوسؾػقا 

مـ مـفج السؾػ يف مقاقػفؿ تجاه أهؾ قفليـ ه- ،ؾف حتك يف بقتفالدهقاء أكف يستؼب

كقػ ٓ وقد تؾّبس العقد شريػل ووقع يف طظائؿ ، طقـ مـفج التؿققعقوهذا ه ،-إهقاء

يعؾؿ طؾؿ  قوه ،قسؿـ طىل الغقاين لؿا أمفرن إٓ بالطالققالؿقبؼات واهلل لوإمقر 

ء الؽبار بّدطقه وحّذروا الـاس مـف وبإخّص القؼقـ إشقاء التل أديـ بسببفا وأن العؾؿا

مل وفؾؿ ُيؾؼ لؽالمفؿ وزكا دلقؾ ذلؽ أكف مل يـػصؾ طـف وطـ حزبف  ،مـفؿ طؾؿاء الجزائر

 يؼػ الؿققػ السؾػل تجاهفؿ. 
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 ملسو هيلع هللا ىلصوسـذكر بعض أخطائف العؼدية والؿـفجقة مـ باب الـصقحة ٕمة محؿد 

ؽثقر مـ الخقّريـ الطّقبقـ الذيـ غّرر هبؿ ولتتضح الرؤيا ل، ولـعذر أمام اهلل جؾ جاللف

فنن مـ الؿعؾقم أن استباكة سبقؾ  ،بعض الشريػققـ الؿشاغبقـ بالّشبف الشقطاكقة

ڇڇڍڍ ﴿ :الؿجرمقـ مـ مؼاصد الؼرآن الؽريؿ كؿا قال تعاىل

ومـ مفؿات الدطقة اإلسالمقة طىل مدى الزمـ أن تزيؾ  ،[11 :]األنعام ﴾ڌڌ

، الؿـافؼ ثقب الؿممـ الصادق نفقؾبسق ،يصقب الـاسغؿقض قد وأي التباس أ

 .الؿبتدع الضال ثقب الؿّتبع الؿفتدي نيؾبسقو

إطالم العبقد " بعـقانشرائط بصقتف يف سؾسؾة مسجؾة أغؾبفا وهذه آكحرافات 

"بتحذيرات العؾؿاء مـ جفآت العقد 
(1)

. 

 : ـ بٔاٌ أضباب جسح أٍل العله للعٔد غسٓؿٕ 2

  ولؾصديؼة بـت الصديؼ ملسو هيلع هللا ىلصتـؼصف لؾـبل.
(2)

 

   ققلف طـ طؿر بـ الخطاب كف يؿثؾ الرأي البشري الغشقم الظؾقم الجفقل إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سجقالت مجالس الفدى بالجزائر العاصؿةت (1)

لؿا قؾت الؿسجد ما الؿسجد راح لذهـل أصحاب إصقل ": -فض اهلل فاه-قال العقد شريػل  (2)

والتابع تابع والؿشاكؾ هذه راح تدخؾـا يف هذه الؿتاهات أكتاطفؿ يعـل ،والؿرض أكتاطفؿ والتابع 

طريؼ مسجد اكبعد هل رايحا حتك وٓت  تابع وغقر ذلؽ، وٓت الساحة مسجد اكبعد وٓت ال

 الدكقا كؾفا ماذا؟

 ماذا؟ ملسو هيلع هللا ىلصكؾفا مساجد اكبعد وٓت بقت الـبل بقـفا وبقـ مسجد الـبل 

رواق فؽاكت رقبة الـبل كالزرافة يخرج رقبتف لعائشة حتك ترجؾ لف شعره إىل غقر ذلؽ، كاولقـل 

 "الؿسجد حتك تؿدها لزوجفا....الخؿرة كاكت يدها زوج )أي اثـقـ( مترات مد الخؿرة هل مـ 

 الؿصدر : مؼطع صقيت.

يجب "فؼال:  -حػظف اهلل–وقد طرضت كالم العقد شريػل طىل شقخـا وصل اهلل طباس  قلت:

 ."أن يؼتؾ وٓ يترك
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 ٕجؾ مققػف يف صؾح الحديبقة.

  ن الرؤيا التل رآها طؿر بـ الخطاب إ :ققلف -لؿا قال: " ِ كعطل الدكّقة يف  ؿَ ل

ة يف كؾ زمان الرؤيا التل يراها الحزبققن الققم ويراها الجفؾ هل كػس -"ديــا

 ومؽان.

  ن طؿر بـ الخطاب إ ف:ققل  كاد أن يؽػر باإلسالم لؿا اطترض طىل رسقل اهلل

يف صؾح الحديبقة.
 

   ققلف بلن طؿر بـ الخطاب بؿـظار  كظر إىل الدكقا بغقر الؿـظار الشرطل كظر

دكققي مادي.
 

  أخذ بقد طؿر بـ الخطاب  ملسو هيلع هللا ىلصققلف بلن الـبل لالسؾػ لقرّده إىل الؿـفج.
 

   ققلف طـ طؿر بـ الخطاب لديـ.ابعقد طـ  قرؤية مـ ه بلن رؤيتف
(1) 

   ققلف طـ طؿر بـ الخطاب .بلن طؿر كان يبؽل تحّسرا طىل الدكقا 

   صعـف يف طظ بـ أبل صالب ومعاوية بـ أبل سػقان  بلكف كان كزطة ِطرق

بقـفؿا.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال العقد  (الحديبقة صؾح)مسجد الػتح بباب القاد بعـقان  وقال يف شريط خطبة مجعة يف (1)

.أي .ما استطاع الصبر، كػسف حّز إمر يف، قام طؿر بـ الخطاب" :-طامؾف اهلل بعده-شريػل 

، يف هذا الصؾح مـ ذل يف هذا الصؾح، و-صؾح الحديبقة -مـ اطقجاج يف هذا الصؾح، بشرقهو

فستعؾؿقن بعد حقـ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ كان طالؿا برسقل اهلل  أما، أبدا رؤية مـ بعقد طـ الديـووهل دائؿا 

 "أرضاه.و رضل اهلل تعاىل طـف

 -طدكان طرطقر-ذكر طـف : وقال السائؾ (الثاين مجؿقطة مـ الؿخالػات القجف)( 6شريط رقؿ ) (2)

 .الـظر مداركأكف يطعـ يف كتاب 

طرق كؿا وقع بقـ طظ  . كزطة؟.واضح .هذه إشقاء خاصة ٓ تؿس بالؿـفج: قال العقد شريػل

 .-طرطقرويؼصد ما جرى بقـ طبد الؿالؽ - .معاويةو
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   صعـف يف أسامة بـ زيد .ووصػف بالجفؾ

(1)
 

  حابل الجؾقؾ الذي كان يصظ يف الصػ إخقر حتك يرى الصحابقة وصػف لؾص

شقطان. الصػ إول لؾـساء بلكف التل كاكت تصظ يف
(2)

 

   اطتذاره ٕبل الحسـ الؿلربل يف صعـف يف الصحابة.
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا يؼقل الؿقىل و ! إذا كان آكسان ققي بال طؾؿ ُيػِسد: -طامؾف اهلل بعدلف-قد شريػل قال الع (1)

 ..الذي يؼقد الجسؿقٕكف ه ﴾ھ ھ ے ے: ﴿طزوجؾ

 ؟!لقس بصحابلوابل أحاهلل تعاىل طـف ص أسامة بـ زيد رضل: العقد شريػل يسلل -

 ؾَّب أسامة طىل الؽافر فسؼطفتغ، كان يف معركة مع الؽافر !! صحابل جؾقؾ(: يجقب)العقد  -

 ."أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد أن محؿدا رسقل اهلل": يف تؾؽ الؾحظة الؽافر قال، السقػ مـ يده

 .إثرها فقـطؾؼ الحضقر يف الضحؽ طىل، العقد ُيحدث حركة وسط الؿجؾس -

 !!بعؼؾٍ  ؟إكؿا بؿاذا، أسامة بـ زيد كان بدون طؾؿٍ : العقد -

لؽـ طىل لسان الصحابل الجؾقؾ ، طىل ققل الؽافر حقـؿا تؾػظ بؽؾؿة التقحقدالعقد يعؾِّؼ  -

اه: فقؼقل، يعـل يتؼؿص دور الصحابل بـ زيداأسامة  اه ! يَّ ل ، فِقفاَ راك تَّْؾعْب  !! يَّ طالَّْش ما شِّ

 !! قبؾ

 !!! رفع الصقت بالضحؽ: الحضقر -

َّٓ ٓ ٓ: العقد يخرج طـ العؾؿ يصبح ،،،، طـ الشرعيخرج  شقف آكسان طـدما ! اففؿت و

ز طؾقف ! تصرفاتف غقر مضبقصة فؼال  :وصؾت الؼضقة إىل رسقل اهلل،، فقصؾ الحؽؿ، قتؾفو فجفَّ

الربع  [وجف ب، شريط ققؿة العؾؿ يف حقاة الؿسؾؿ]: الؿصدر "...بال إلف إٓ اهلل فؽقػ ": لف

 .إصدارات تسجقالت مـار مـ .إخقر مـ مدة الشريط

حسـاُء مـ  ملسو هيلع هللا ىلصكاكت امرأٌة تصظ خؾػ رسقل اهلل : أكف قال لؽ ما ثبت طـ ابـ طباس وذ (2)

قال فؽان بعض الؼقم يتؼدم يف الصػ إول لئال يراها ويستلخر بعضفؿ حتك ، أحسـ الـاس

ر ڱڱ ں : ﴿فلكزل اهلل طزَّ وجؾَّ ، فنذا ركع كظر مـ تحت إبطف، يؽقن يف الصػ الؿمخَّ

وابـ ماجف  (874والـسائل ) (3122( والترمذي )2779رواه أمحد )﴾، ںڻڻڻ

 ، (2472)الصحقحةويف  (1446)صحقح ابـ ماجة( والحديث صححف إلباين يف 1446)

 ويف غقرمها.

كؾؿة الغثائقة قد كطؼ هبا قبؾ هذا مـ؟ الـقوي : قال العقد شريػل [أسباب الػتـة]بعـقان  يف شريط (3)

وما سؿعـا أحدا مـ أهؾ العؾؿ  ...الؼرصبل، وقح مسؾؿشرح صحهذا يف ، مسؾؿ صحقحيف 

 فالن يطعـ يف الصحابة.: قال
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   السـّة فقفا خؾؾ ٓبّد مـ إطادة الـظر فقفا.أهؾ زطؿف أن أصقل

(1)
 

  بلن هذه إمة الؿحؿدية ستعقش طشر سـقـ  تؽّفـات العقد شريػل وتخّرصاتف

....سـقات وبؼقت سبع سـقات ثالث طجاف مّر مـفا
(2)

 

  مطؾؼا. اطتؼاده جقاز الخروج طىل الحاكؿ الؽافر
(3)

 

   ققلف إن مـ أصقل هذه الدطقة السؾػقة الحؽؿ طىل كالم الـاس مـ محؾ الؿجؿؾ

طىل الؿػّصؾ.
(4)

 

  م لطؾب العؾؿ العقـل.فتاؤه بجقاز سػر الؿرأة بدون محرا
(5)

 

  الربقبقة. اهتامف لؾعؾؿاء بالتؼصقر يف تقحقد
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكاكت هذه الجؾسة يف أحد الػـادق بؿؽة الؿؽرمة وهذا قبؾ ، مـف بـػسل واهلل سؿعت هذا الضالل (1)

ثؿ جاء متلخرا فجؾس مع ، غقرهوكـت يف مجؾس مع طظ حسـ الحؾبل ، قرابة ثؿان سـقات

 فخرجت مـ الؿجؾس.، يف آخر الؿجؾس قّدمقه لقتؽؾؿ فجاء بالعظائؿثؿ ، الحضقر

سـقات وبؼقت سبع  ثالث إن هذه إمة ستعقش طشر سـقـ طجاف مر مـفا: قال العقد شريػل (2)

 ...سـقات

لخرجت مع  كـت أرى أن الحاكؿ كافرقل :قال [التعققروالػرق بقـ الـصقحة ]بعـقان  يف شريط (3)

 ققػـل أحد ٕن ذلؽ أمر اطتؼادي أطتؼده.ي ٓ، الذيـ خرجقا

مـ أصقل هذه الدطقة السؾػقة الحؽؿ طىل : قال العقد شريػل [الػتـة أسباب]يف شريط بعـقان و (4)

 الؿجؿؾ طىل الؿػصؾ إلزالة اإلشؽال. كالم الـاس مـ محؾ

ؿ صريؼة السؾػ وإئؿة أهن:  (1/145)درء التعارض الـؼؾ والعؼؾيف  قال ابـ تقؿقة 

يراطقن الؿعاين الصحقحة الؿعؾقمة بالشرع والعؼؾ ويراطقن أيضا إلػاظ الشرطقة فقعبرون هبا ما 

وجدوا إىل ذلؽ سبقال ومـ تؽؾؿ بؿا فقف معـك باصؾ يخالػ الؽتاب والسـة ردوا طؾقف ومـ تؽؾؿ 

ة وردا باصال إكؿا قابؾ بدطة ببدط: بؾػظ مبتدع يحتؿؾ حؼا وباصال كسبقه إىل البدطة أيضا وقالقا

 بباصؾ.

أفتك بجقاز : قال العقد شريػل.إول القجف [تقضقح لبعض الؼضايا]بعـقان  (9يف شريط رقؿ ) (5)

 سػر الؿرأة بدون محرم لطؾب العؾؿ الشرطل العقـل.

 =تقحقد  :أي–قؾت فقف : قال: القجف إول [تقضقح لبعض الؼضايا]( بعـقان 9يف شريط رقؿ ) (6)
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  .دطقتف إىل تجديد تقحقد الربـقبقة 

   .تؽػقره لتارك الصقام بالعرف ٓ بالدلقؾ 

  .صعـف يف مشايخ الؿديـة وأهنؿ ٓ يرّكزون طىل تقحقد الربقبقة
(1)

 

  السؾػقة. اهتامف لعؾؿاء الؿؿؾؽة بالقصاية طىل
(2)

 

   تحريشفؿ طىل حؽامفؿ.وكبزه الشديد لعؾؿاء الؿؿؾؽة
(3)

 

   هبؿ. أهنؿ مغّررووصػف لعؾؿاء الؿؿؾؽة بلهنؿ ضؾؿة
(4)

 

  .ققلف بلن بعد مقت الشقخ إلباين فؼد إمة الؿرجعقة
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خاصة يف بعض كتب أهؾ العؾؿ، الققم كقع مـ التؼصقرطـدكا  -الربقبقة =

حؽك كالما جرى بقـف وبقـ الشقخ طبد الرزاق  القجف إول [تقحقد الربقبقة] بعـقان يف شريط (1)

 أيـ درست، أكتؿ ٓ تعقروهنا اهتؿاما، أن أكا أتؽؾؿ طىل كؼطة أخرى: قال -حػظف اهلل-العباد 

 .-وأشار بقده-هؽذا  يؿّرون طؾقفا، طـد إساتذة وإشقاخ التقحقد؟ أكا درستف يف الؿديـة

والشامققـ يحبقهنا ": قال العقد شريػل [مجؿقطة مـ الؿخالػات]( بعـقان 6يف شريط رقؿ ) (2)

أصبحت أخشك أن تؽقن القصاية كّؾ مـ لف فؽر يرى  :ؾت... قشامقة والسعقديقـ يحبقهنا كجدية

 ."خطل السؾػقة طىل رؤيتف هذا

ويف هذا الزمان بقضة الحؽام محػقضة وأما ": قال العقد شريػل [أسباب الػتـة]: يف شريط بعـقان (3)

 ."والعؾؿاء زالت مؽاكة الدطاة

. يعـل مبتدع .جدا طـدي كالم طىل أبل الحسـ يف هذا الؼرص الذي طـدي طجقب": ثؿ قال

مػسد لؾؿـفج ،  إرضيف كسان مػسدإ ؟إىل غقر ذلؽ مـ الؽالم كلكف أصبح ماذا، مضؾ، ضال

، إىل غقر ذلؽوٓ يسؿع لف ، وما ترك مـفا شئ فال يجالس، السؾػل خرب إصقل السؾػقة كؾفا

طاة حافظـا طىل الحؽام أن كحافظ طىل الد ٓبد أيفا اإلخقة إفاضؾ مؿـ هؿ طىل مـفجـا كؿا

 ـ.مجقعا لؿاذا؟ لؽؾؿة الؿسؾؿق

طؾؿاء -ٕن الجؿاطة هـاك ": قال العقد شريػل [التعققروة الػرق بقـ الـصقح]: بعـقان يف شريط (4)

فقؽقن  -فقؿا اكتؼد طظ :أي–واحد فقراجعقكـل فقؿا أققل  ن يؽقكقا طىل مـفجأإما  -الحجاز

يعـل مـ ، كذلؽ يؾحؼقن بالظؾؿة، بدون مراجعتل ففؿ ضؾؿة ما أن يحؽؿقاإحؽؿفؿ صقابا و

 ".هبؿ الذيـ يغرر

 =ومازلت أذكر والشريطان مسّجالن يف محاضرة ألؼقتفا يف الؿعفد  :وقؾت": قال العقد شريػل (5)
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  ن طؾؿاء الؿؿؾؽة يؽقؾقن بؿؽقالقـ ويزكقن بؿقزاكقـ.إ :ققلف 

   ٓ يعرفقن الػرق والجؿاطات الحزبقة صعـف يف طؾؿاء الؿؿؾؽة بلهنؿ كّؾفؿ

الشقخ ربقع. االؿعاصرة ما طد
(1)

 

  الثؼات يصؾفؿ طـف مـ أخبار إذا قبؾقا وصّدققا ما ضؾؿة بلهنؿ لؾعؾؿاء وصػف.  

  ققلف بلن الؿـفج السؾػل ُفِؼد.
(2)

 

  لؽؾؿة الؿسؾؿقـ. الدطاة مجقعا كؿا حافظـا طىل الحؽام طؾقـا أن كحافظ طىل :ققلف 

   العالمة ابـ بازصعـف يف
(3)

 وأن بطاكتف إخقاكقة
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة مـ هؿ طىل هذا الؿـفج ، ستعقش هذه إّمة: قؾت، الذي أدَّرس فقف = إّمة اإلسالمقة وخاصَّ

وٓ يبؼك شلء صاٍف ، تضطرب فقفا إمقر :السؾػل ِحؼَبة مـ الزمـ ستعقش طشر سـقـ ِطَجاف

 ."لشقخ كاصر ُفِؼَدتفقفا ٕن الؿرجعقة بعد ا

ماطدا الشقخ ربقع كؾ طؾؿاء السعقدية ٓ يعرفقن الػرق والجؿاطات الحزبقة ": قال العقد شريػل (1)

 ."(!الؿعاصرة

فؾؿ يقجد أن يف وسط هذه الػتـة التل ُكعايشفا أن بقـ الشباب وغقر ": قال العقد شريػل (2)

وهمٓء أهؾ الجزائر ، ء أهؾ الشتؿ مرجئةففمٓ، بقـ أهؾ العؾؿ وبقـ صؾبة العؾؿ، الشباب

حقن وهذا كؾف ، وإىل غقر ذلؽ مؿا كسؿعف مـ حقـ إىل آخر، وهمٓء أهؾ القؿـ حزبقُّقن، مـُجرَّ

 ."هذا كؾف فؼداكًا لؾتعامؾ هبذا الؿـفج والعقش بف، فؼداكًا لفذا الؿـفج

ما قالقا إين اكتؼصت الشقخ أما ": قال العقد شريػل [صعقكات وافتراءات]: يف شريط بعـقان (3)

، اهلل.. ابـ معقـ تؽؾؿ يف الشافعلوٓ  ؟التـؼقص مـ العامل يجرح اإلكسان . هؾ.طبدالعزيز بـ باز

هؾ  .دجال مـ الدجاجؾة :اإلمام مالؽ تؽؾؿ يف محؿد بـ اسحاق وقال طـف، ابـ معقـ وما سؼط

 ."واهلل الؿستعان؟ اإلمام مالؽ سؼط

الشقخ بـ ": قال العقد شريػل [إول القجف - ؿقطة مـ الؿخالػاتمج] (6)يف شريط رقؿ (4)

لؽـ الؼضايا ، الجؿاطات يلتقهؿ باسؿ اإلسالم فقغّرروا هبؿ طثقؿقـ والشقخ بـ باز ٓ يعرفقن هذه

 ."إلقفا الؿـفجقة ٓ يتطّرققن

زيز بـ باز وكؾؿة يعرففا مجقع مـ يف السعقدية كؾفؿ يدركقن أن بَِطاَكة الشقخ طبد الع": وقال

 ."كاكت إخقاكقة

أما إكزال إحاديث : و[القجف إول - جؾسة مع شباب وهران] ( بعـقان2وقال يف شريط رقؿ )

 =يف غـك طـ الؽالم ، وبؿعزل طـفا -ابـ طثقؿقـ-الحركات اإلسالمقة فؽان ، وأيات طىل القاقعو
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   صعـف يف العالمة ابـ طثقؿقـ .بلكف ٓ يحسـ الؿـفج

(1)
 

   صعـف يف العالمة ابـ طثقؿقـ  بلن أكثر تالمقذه كاكقا مـ مجاطة سؾؿان العقدة

وسػرالحقايل.
(2)

 

  صعـف
(3)

 يف الشقخ ربقع ـ حػظف اهلل ـ ووصػف بالحدادية.  

  صالح آل الشقخ ـ حػظف اهلل ـ وتحذيره مـ أشرصتف يف العؼقدة. صعـف يف الشقخ
(4)

  

  الؿدخظ حػظفؿا اهلل. يف الشقخقـ طبقد اهلل الجابري وزيد بـ هادي صعقكف 

  اهلل الجابري يؽذب طؾقف. ادطاؤه أن العالمة طبقد 

  بلقبح إوصاف. صعـف يف طؾؿاء الجزائر ووصػفؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الحركات ٕكف ٓ يدركفا يف هذه =

 .الؿصدر كػسف (1)

وأكثر ومعظؿ الطؾبة الذيـ كاكقا طـد الشقخ ابـ طثقؿقـ كاكقا مـ مجاطة سؾؿان : قد شريػلقال الع (2)

 !  العقدة وسػر الحقايل

قال يف ثـايا حؽاية ما حصؾ لف مع  [القجف إول -أجقبة وأسئؾة ]( بعـقان 4يف شريط رقؿ ) (3)

 وياك أن تستعجؾ أإ" :قعلؾشقخ رب -أي العقد-قؾت  -حػظف اهلل-بـ هادي الؿدخظ  شقخـا ربقع

 .-الؿغراوي– "الشقخ محؿد تتسرع يف الؽالم طىل

الشقخ ربقع يؾقمؽ طىل : اطترض أحدهؿ طىل العقد قائال [افتراءاتوصعقكات ]وقال يف شريط 

 .تصال بف هاتػقاآ طدم

دة يليت بعد م، صحقح أم ٓ وفصؾ يف إمر، أكا يف هذه إيام إوىل اتصؾت بف هاتػقا: قال العقد

يف محضر؟ السالم  ؟هؾ أكا يف محؽؿة، إين بريء، طؾقؽؿ السالم: صبل يؼقم بؿشؽؾة ثؿ أذهب أكا

 الؼضقة مبـقة طىل مـفج فلكا أديـ اهلل بف. السالم طؾقؽؿ إين بريء.. هذه، إين بريء، طؾقؽؿ

ذا يعـل يف واهلل صالح آل الشقخ ه": قال العقد شريػل [مجؿقطة مخالػات] (6يف شريط رقؿ ) (4)

 هذا، طىل كؾ، . طدم العذر بالجفؾ فقفا مسائؾ صامات كبقرة.العؼقدة فقف كثقر أشرصتف الدطقية يف

يف  طؼقدة مقجقدة -تؼريبقا-ولفذا طدم العذر بالجفؾ ...": . ثؿ قال"لتدركقا حؼقؼة هذا الرجؾ

 ،احذر بالعامقة) ٓكيف التقحقد غقر با)كجد ولؿا سئؾ طـ أشرصة صالح آل الشقخ حػظف اهلل قال 

 ."فقفا شقئا حتك إ صقل الثالثة ٓبد أن يدس: ويف الػؼف الرجؾ حـبظ( ثؿ قال)
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  كالم العؾؿاء ورمقفؿ بلهنؿ خقارج. صعـف يف السؾػققـ الذيـ يـصرون 

  .دفاطف الؿستؿقت طـ أبل الحسـ الؿلربل وطـ أصقلف الػاسدة
(1)

 

  .دفاطف طـ الؿغراوي وطدكان طرطقر وتؾبقسف الحؼ بالباصؾ 
(2)

 

   اطتبار أخطائف أخطاء اجتفادية.واطتذاره لعدكان طرطقر
(3)

 

  غراوي.الؿ إياك أن تستعجؾ يف الؽالم طىل ربقع ققلف لؾشقخ 

 .دطقتف إىل الػرقة بتبّجحف أكف طىل سؾػّقة إلباين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحسـ قوالشقخ أب: ثؿ يليت جاهؾ رطاع يؼقل": قال العقد شريػل [أسباب الػتـة]: يف شريط (1)

 ."فالن يفو يف طؿر بـ الخطاب ، يف الصحابة والشقخ العقد يطعـ يف الصحابة الؿلربل يطعـ

بعض الطؾبة اتصؾقا بـلَّ وجاءوين برسالة تقزع مجاكا فقفا مجؿقطة ردود الشقخ ربقع ": وقال

فبعد ضفقر ما ضفر مـ الخقر ، بـ هادي الؿدخظ طىل أبل الحسـ الؿلربل تقزع مجاكا وٓ تباعا

يصرفقهنا ٓ ومـ العقدة إىل اجتؿاع الصػ واجتؿاع الؽؾؿة كرى أن فقف مـ هؿ يدفعقن أمقالفؿ و

 "....إٓ إلثارة الػساد والػتـة، لشلء

الشقخ الؿغراوي طؾؿ مـ أطالم ": قال العقد شريػل [وهران جؾسة مع شباب] (3يف شريط رقؿ ) (2)

 ."ومـ دطاة السؾػقة يف الؿغرب، الؿغرب ومـ دطاة السـة يف الؿغرب السـة يف هذا الزمان يف

: قال العقد شريػل [الحسـ الؼديؿة لؾؿغراوي ة أبلقراءة تزكق]( بعـقان 5ويف شريط رقؿ )

تزايد يف كالم  :أي–تزايد وإسراف  كؾؿة أصبحت ماذا بعد ذلؽ فقفا -يعـل الؿغراوي-قال 

التزايد هذا قهذا ه، هؽذا العبارة، قطب أضر طىل السؾػقة مّؿـ مـ سقدققطبل ماكر ه -الؿغراوي

ب بعض الـاس الذيـ أرادوا إسؼاط الؿغراوي ٓ بسب هذا، مـ مداخقؾ الشقطان طىل صؾبة العؾؿ

 .لؾشقطان لشلء وإكؿا كصرة

لؿا كققش يف التراجع الؿزطقم  [القجف إول - جؾسة طىل شاصلء البحر]( 3ويف شريط رقؿ )

 :قال بلكف تراجعوطـف  لؾؿغراوي دافع

قال ، وشخصأقؾد أي  وأكا لست إّمعة حتك، أكا طؼقديت يف هذا الرجؾ ،يا أخل: قال العقد

 .يف الحؽؿ طؾقف فؽؾ يحؽؿ بؿا طـده، الرجال إن اختؾػـا يف رجؾ مـ: كذلؽ

قال العقد شريػل يف الؿخالػات التل : [الثاين القجف - مخالػات ]مجؿقطة( 6يف شريط رقؿ ) (3)

جتفادات التل يف بعض إمقر بعض آ -يعـل طرطقرا- لؽـ قد يبدوا لف": أخذت طىل طرطقر

إشرصة التل سجؾت يف الجزائر يـتػع هبا اإلكسان ٓ مرية وٓ شؽ يف  بالـسبة إلقـا. ..أخطل فقفا

 ."إىل فسادوما رأيت يف أشرصتف ما يدطقا إىل تؽػقر أ": ثؿ قال "ذلؽ
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 .غروره بـػسف وتعالؿف وشفادتف لـػسف أكف أمة لقحده يف الجزائر

(1)
 

 .ادطاؤه بلكف طامل مـ طؾؿاء الحديث 

 لتبرئة كػسف مع أن ما أخذ طؾقف ... ومل يػعؾ.شّدة تؾبقسف بالحؾػ كاذبا أكف مل يؼؾ ..

 مسجؾ طؾقف بصقتف.

 ره طىل الباصؾ ودفاطف طـ أخطائف وتدلقؾف بالشبف والؼقاطد الباصؾة كؼقاطد إصرا

 أبل الحسـ البدطقة.

 طؾقف. بلهنؿ كذبقاوطـ حالف بلهنؿ خاكقا إماكة  العؾؿاء وصػف مـ يسلل 

 .طدم تؼّبؾف لـصح العؾؿاء 

 : أقْال العلناٛ يف العٔد غسٓؿٕ - 3

هذه بعض الـؼقٓت لبعض : ـ ما كصفـ سئؾ شقخـا صالح الػقزان ـ حػظف اهلل  1

رضل اهلل -يؼقل واصػا لؿققػ طؿر  ،كريد طرضفا طىل الشرع ،الذيـ يعؾؿقن الـاس

حػظؽـؿ  فؿا حؽؿ هذه الؿؼقلة ،يف الحديـبقة أكف مققػ الظؾقم الجفقل -تعاىل طـف

 .؟اهلل

 : ؾأجاب بكْلُ
ٓ يطعـ يف  ،راشديـهذا يخرج مـ كالم الشقعة أطداء السـَّة وأطداء الخؾػاء ال

 ،ثاين الخؾػاء الراشديـ قوه ،الخؾقػة الراشدقه ٕن طؿر  ،مؾحدوطؿر إٓ شقعل أ

مستشار  قوه ،ومـ السابؼقـ إولقـ إىل اإلسالم ،مـ العشرة الؿبشريـ بالجـة قوه

فال يطعـ يف أحد مـ الصحابة إٓ إما  ،صاحباه ،ففؿا وزيراه ،بعد أبل بؽر ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولقدرك كؾ الـاس ": العقد شريػل قال [إول فمجؿقطة مـ الؿخالػات القج]( 6يف شريط رقؿ ) (1)

 ."كّؾ جزائري سؾػل أن الشقخ العقد أمة لقحده هؽذا يدرك، دهأن الشقخ العقد أمة لقح
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مققػف يف  وطؿر  ،أكف مـ الشقعة أطداء السـَّةوأ ،مـافؼ قدطل اإلسالم وهمـافؼ ي

مـ شّدة الغقرة وبغضف لؾؽػار لقس طـ  ،غقرة مـف ،إجتفاد مـف ،الحديـبقة مققػ الغقرة

 .كعؿ ،وإكؿا مـ باب الغقرة والبغض لؾؽػار ملسو هيلع هللا ىلصالؿعارضة لؾرسقل وسقء قصد أ

أيضا أكف يجب التركقز  :لؽؾؿات كذلؽولف مـ ا :ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ أيضا 

يـسب هذا الرأي  قوه ،طىل تقحقد الربقبقة يف هذا العصر مع إطترافف بتقحقد إولقهقة

 .!؟إىل العالمة ابـ الؼقؿ واإلمام الؿجدد محؿد بـ طبد القهاب

 : ؾأجاب بكْلُ

ػل كان يؽ قوتقحقد الربقبقة ل ،كذب طىل ابـ الؼقؿ وكذب طىل اإلمام الؿجّدد 

ون هبذا  قلفب وأب قكان أب ون بتقحقد الربقبقة هؿ والؽػار يؼرُّ جفؾ مسؾؿقـ ٕهنؿ يؼرُّ

صريح يف الؼرآن أهنؿ يعترفقن بتقحقد الربقبقة ويـؽرون تقحقد  ،كؿا يف الؼرآن

أما تقحقد الربقبقة وحده فال  ،الؿطؾقبقفال بد مـ تقحقد إلقهقة هذا ه ،إلقهقة

مـفج الرسؾ طؾقفؿ قكعؿ وهذا الؿـفج ه ،ؿشركقن ومل يـػعفؿهذا يؼّر بف ال ،يؽػل

الصالة والسالم أهنؿ ٓ يدطقن إىل تقحقد الربقبقة ٕكف معروف ومقجقد طـد الـاس 

.كعؿ ،الؿطؾقبقهذا ه ،إىل تقحقد إلقهقة وإفراد اهلل بالعبادةقوإكؿا يدط ،والػطر
(1)

  

اويف أكف ُيجقز لألخقات السػر ومـ فت :ويؼقل: ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ أيضا 

  .!؟لطؾب العؾؿ بدون محرم

 : ؾأجاب بكْلُ
ٓ حيؾ إلمرأة تممـ باهلل والققم » :ققل ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل  ،ملسو هيلع هللا ىلص هذا مخالػ لؾرسقل 

 .«حمرموأخر أن تسافر إٓ ومعفا ذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.مسائؾ مـفجقة وفؼفقة ]: مـ شريط بعـقان (1)
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ؾ ما حرم اهلل هذا ؾ ،ُيحِّ ؾ وهذا يؼقل َيحِّ هذه محادة هلل  ،الرسقل يؼقل ٓ َيحِّ

 .كعؿ ،ورسقلف

بـ طثقؿقـ اويؾؿز بعض كبار مشايخـا كالعالمة  :ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ أيضا 

 بلكف ٓ يعرف الؿـفج ٓ مـ قريب وٓ مـ بعقد.؟

 : ؾأجاب بكْلُ
 ،يعـل ٓ يعرف الؿـفج الؿـحرف هذا صحقح! أكف ٓ يعرف الؿـفج الؿـحرف

كعؿ.، إلقفققصل بف ويدطالؿـفج السؾقؿ والؿـفج الؼقيؿ وي -الحؿد هلل-لؽـف يعرف 
(1)

 

العقد شريػل  كـا كظـ فعال أنَّ  :ما كصف ـ سئؾ الشقخ أمحد بـ يحل الـجؿل  2

 ،قد تاب وتراجع طـ ضالٓتف يف مجؾس مجعف بقـف وبقـ بعض صؾبة العؾؿ يف الجزائر

وهل أكف قال يف إحدى  ،ولؽـف يف آخر ما صدر طـف مـ إشرصة فؼد أضفر أشقاء أخرى

 بعض الطؾبة اتصؾقا بـلَّ " :ة وكان يف مجؾس يقم الخؿقس هذا الؿاضل قالإشرص

طىل أبل  -حػظف اهلل-مجؿقطة ردود الشقخ ربقع  :وجاءوين برسالة تقزع مجاكا فقفا

وقد صبعفا إخقاكـا أصحاب مجالس الفدى يف الجزائر هذه مؽتبة لبقع  ،الحسـ الؿلربل

طقها قالفبعد ما إخ ،إشرصة والؽتب يف الجزائر همٓء أصحاب فتــة  :قاكـا وزَّ

- ،مـؽ التعؾقؼقوإن شئت يا شقخ كسؿعؽ شقئا مـ كالمف وكرج ،وأصحاب شغب

 ...-بارك اهلل فقؽ

زع مجاكا فقفا  :قال العقد شريػل بعض الطؾبة اتصؾقا بـلَّ وجاءوين برسالة تقَّ

تقزع مجاكا وٓ  مجؿقطة ردود الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ طىل أبل الحسـ الؿلربل

فبعد ضفقر ما ضفر مـ الخقر ومـ العقدة إىل اجتؿاع الصػ واجتؿاع الؽؾؿة كرى  ،تباع

فؿا  ،إٓ إلثارة الػساد والػتـة ،أن فقف مـ هؿ يدفعقن أمقالفؿ ويصرفقهنا ٓ لشلء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقالدي. 31/3/2443مـ مادة صقتقة كشرت طبر شبؽة سحاب السؾػقة بتاريخ  (1)
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 ،الػائدة بعد ما وقع مـ الخقر وآجتؿاع مـ تقزيع هذه الرسالة مجاكا وهبذه الصقرة

 ،هذه إمقال أكػؼقها فقؿا يعقد طىل الؿسؾؿقـ مـ آجتؿاع والخقرقل ،؟الطبعةوهذه 

 "كصقحة مـ الشقخ طبقد الجابري" وكان القاجب أن يطبعقا ويقزطقا هذه الرسالة مجاكا

  ؟.سؿعت يا شقخ :السائؾ

...صقتف ضعقػ طـدي :الشقخ
(1)

  

ي سبب هذه الػتـ الذ قالحسـ داطل فتـة وهقيؼال لـف كقػ ٓ يؽقن أب ،كعؿ

  .ففذا يدل طىل أكف ما تراجع طـ أمقره التل فقفا ،مجقعا

ڇڍڍڌ ﴿: شقخـا وهؾ استدٓلف بؼقلف تعاىل ،صحقح :السائؾ

يعـل طىل إخقاكـا الذيـ يقزطقن كتب  ،[46 :]سورة األنفال آية﴾ڌڎڎ

 .؟وهؾ وجف آستدٓل هبا صحقح ،؟هؾ تصدق طؾقفؿ ،الشقخ ربقع مجاكا

همٓء يقزطقن حؼا ويعقـقن طىل إيصال الحؼ إىل مـ  !سبحان اهلل ،ٓ ،ٓ :الشقخ

 .العافقةقكسلل اهلل العػ ،هذا كالم يدل طىل أكف مـػـتقن ،مل يسؿعف
(2)

 

شقخـا فؿا  :ما كصف -حػظف اهلل-ـ وسئؾ شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ  3

 .؟كصقحتؽؿ لؾشقخ العـقد برمـقف إيـَّاكا بالخقارج

 : لُؾأجاب بكْ
وأن يؾزم أدب  ،وأن يحترم إخقاكف ،أكصحف أن يتقب إىل اهلل مـ مثؾ هذه إسالقب

لقس  ،هذا ديـ اهلل ،ويف كؾ شموكف ،ويف طبارتف ،السؾػ ومـفج السؾػ يف مقاقػف

ة وبرهان طىل أن همٓء خقارج تػضؾ كحـ كحارب  ،هذا ديـ اهلل ،بالفقى طـده حجَّ

ك خارجالذي يقزع كتب السـَّ  ،الخقارج كقػ  ،!!!قاة التل تـصر مـفج السؾػ ُيسؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حدث اكؼطاع يف الشريط. (1)

 الجزائر العاصؿة. –ع تسجقالت مجالس الفدى لإلكتاج والتقزي، [بقان وتحذير]شريط  (2)
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تـصر الباصؾ يا طقـد  ،!؟كقػ ،!!كقػ هذه إحؽام ،!!!كقػ هذه إحؽام ،!!؟هذا

ا كاقشقه  ،وتسؿل الذيـ يـصرون الحؼ خقارج هذا مثؾ أسؾقب أبل الحسـ لـؿَّ

 :ٓسؿ. اختار هبؿ هذا ا.خقارج وغقره وغقره :سؿاهؿ حدادية ٕن إسؿاء اكتفت

 ،وأوىل بالؼطبقة ،أوىل بالحدايةقه ،وألحؼفؿ بالحداية ولقسقا بالحدادية ،الحدادية

يدافع  قكؾفا مقجقدة فقف وه ،وأوىل هبذه الصػات كؾفا مقجقدة فقف ،وأوىل باإلخقاكقة

ومـ إكسان يؽذب ويـبتر ويخقن  ،؟فؿاذا يريد طـقد مـ هذا ،طـ هذه الػئات ،طـفا

 .؟فؿاذا يريد مـف

ٓ يف أبل الحسـ وٓ يف طرطقر وٓ يف  ،أكا أكصح طقد أن ٓ يؾصؼ كػسف هبمٓء ،ٓ

ق الشعب الجزائري هبمٓء الؿجـديـ  ،الؿغراوي أكا أكصحف كصقحة هلل أن ٓ ُيؿزِّ

ويميده كتاب اهلل وسـَّة الرسقل  ،لؿحاربتل ومحاربة الؿـفج السؾػل الذي أيَّده العؾؿاء

الؿـفج الذي قٕن هذا ه ،والؽبار طىل وجف إرض وكؾ سؾػل صادق مـ الصغار

أكصح طقد أن ٓ يـصر أهؾ  ،فؿـ يحارب ربقع يحارب هذا الؿـفج الحؼ ،أكادي بف

بارك اهلل -وأن ٓ يػّرق كؾؿة الجزائريقـ بـؿثؾ هذه التصرفات  ،الباصؾ وأن يلتزر الحؼ

 .-فقؽؿ
(1)

  

  .؟وما كصقحتؽؿ لطؾبة العؾؿ يا شقخ ،شقخ :السائؾ

وأن يػفؿقا الحؼ وأن يتؼقا اهلل يف الؼريب  ،أن يطؾبقا العؾؿ وأن يػفؿقه :الشقخ

وأن يـصروا الؿـفج السؾػل ٓ يـبالقن بؾقمة ٓئؿ وٓ  ،ويتؼقا اهلل يف أكػسفؿ ،والبعقد

رفع راية هذا الحؼ قل ،يـصرون الحؼ كائـا مـ كان مصدره ،يخشقن يف اهلل لقمة ٓئؿ

قام هبذا الحؼ أي شخص طىل قل -بارك اهلل فقؽ–باكستاين  ،ـديه ،ياباين ،أمريؽل

الذي  قوالؿـفج السؾػل ه ،الؿسؾؿ أن يـصره وأن يحارب الباصؾ مفؿا كان مصدره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجزائر العاصؿة. -تسجقالت مجالس الفدى لإلكتاج والتقزيع ، [بقان وتحذير]شريط  (1)
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الؿـفج السؾػل يحؽؿ  ،يحؽؿ إشخاص ما هؿ الذيـ يتحؽؿقن فقف ويسقِّروكف هبقاهؿ

ٓ الـاس  ،لذي يحؽؿاقه ،الصحابة والتابعقـ وأئؿة اإلسالم يف كؾ طصر وزمان

الحسـ قففمٓء أب ،يسّقر مـ يريد اهلل لف الخقر ٓ الـاس يسّقروكف قوه ،يحؽؿقن طؾقف

وأمثالف يريدون أن يحؽؿقا الؿـفج السؾػل وأهؾف ويريدون أن يضعقا ققاطد لؿحاربة 

  .وضعقا ققاطد لؿحاربة الؿـفج ومحاربة مـ يدافع طـف ،وقد وضعقا فعال ،هذا الؿـفج

ٓ يتؽؾؿ قبؾ  ويتثبت مـف تؿاما ،وأن يعرف الحؼ ، العقد أن يتؼل اهلل طز وجؾفعىل

غقره ٓ يتؽؾؿ أحد يف أمر مـ أمقر الديـ إٓ بعد أن يتضح لف وأقه ،أن تتضح لف إمقر

وإذا إلتبست طؾقف إمقر فعؾقف أن  ،إذا إتضح لف الحؼ بإدلة والبراهقـ كصره ،الحؼ

 ،لقصؿتومـ كان يممـ باهلل والققم أخر فؾقؼؾ خقرا أ :ملسو هيلع هللا ىلصل يسؽت ولقلخذ بؼقل الـب

 .وّفؼ اهلل الجؿقع

كرجقا مـ فضقؾتؽؿ أن تبقـقا لـا الؼقل الػصؾ يف أبل : ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ 

ة أن بعض الؿتعّصبقـ لف يثقرون بؾبؾة حقلف  ،طبد الباري العقد شريػل الجزائري وخاصَّ

  .؟يف أوساط اإلخقة السؾػقـقـ

 : ؾأجاب بكْلُ
يا شقخ هذا مـ سـقات وكحـ كـاصح وأسّؽت الـاس طـف ولؽـ أَبك إٓ مـاصرة 

ٓ  ،ورأيت أكف يف الجدال ٓ يعرف مـطؼا أبداً  ،والؿضّل يف هذا السبقؾ ،أهؾ الباصؾ

صبركا طـف فرأيـا فقف مـ الشّر والسقء  ،صبركا ،ومتبع لفقاه فصبركا ،يعرف مـطؼ الجدال

ولف صعـ يف  ،. مـ أهؾ الباصؾ.مـ أكصار أبل الحسـ يف الباصؾ قفف ،-فـعقذ باهلل-

هذا  ،فـسلل اهلل لف العافقة ،صعـ غريب غريب غريب ،إبرياء واستـؼاص مـ العؾؿاء

يعامؾـل  قمـ أول مّرة يجلء هـا وه ،ومعرفة يف الحؼ ،يعتبر بقـل وبقـقا طالقـة ومعرفة
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جاء  ،كػس الخطل واضح ،؟ـ القفاء لؾؿـفجوأي، ؟أيـ القفاء والؿروءة ،هؽذا

يحاججـل بالباصؾ أكثر مـ أبل الحسـ.
(1)

  

أطادوا  ،يجب أن كعقد الـظر -العقد شريػل :أي–وقال إخ  :-حػظف اهلل-وقال 

يف جؾسة هـا يف مؽة قال واحد مـ تالمقذي قه ،وقػقا طـد هذا هؿ ما ،الـظر وقّعدوا

 .يجب أن كعقد الـظر يف إصقل السؾػقة :المعفؿ ق بعديـ شالتف الدكقا وراح

ًٓ ما شاء اهلل طشرات إصقل-بارك اهلل فقؽ-أطاد الـظر وأّصؾقا ،صقب كؾفا  أصق

 هذا جزائري. ،كعؿ ،هتدم الؿـفج السؾػل

كصقحة أخقية إىل إخ الشقخ)!( فالح الحربل التل )يف رسالتف  :-حػظف اهلل-وقال 

الدطاة  وإزهر كؿا أطرفف مـ محؾة العؾؿ ومـ :فالح لؾتؼؾقد طؾقف يف مسللة دطقة رّد فقفا

إخقاكقة  إىل الؿـفج السؾػل والذي أطرفف طـف أكف ضد أهؾ البدع وإحزاب مجقعفا مـ

الحسـ  طالؿقة وأهؾ الجزأرة والؼطبققـ والسروريقـ والتؽػقريقـ وغقرهؿ وضد أبل

  وطقد شريػل ومـفجفؿا.

كريد أن كعؾؿ هؾ  :ما كصف -حػظف اهلل-دي الؿدخظ ـ وسئؾ شقخـا زيد بـ ها 3

هذا الـص
(2)

يـطبؼ طىل همٓء الذيـ يلتقن بللػاظ سقئة يف حؼ الصحابة ثؿ هؿ ٓ  

بحقث أن العؾؿاء حؽؿقا طىل أهنا ألػاظ سقئة وقدح يف الصحابة  ،يدرون هذا قدح أم ٓ

أن أسامة بـ زيد "يؼقل و" ن طؿر يؿثؾ الرأي البشري الظؾقم الجفقلإ" :مثؾ مـ يؼقل

كف كان بقـ معاوية بـ إ" :ويؼقل يف معاوية بـ أبل سػقان ،"تحرك بجسؿف دون طؾؿف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقالدي. 17/45/2443: مـ مؼال كشر يف شبؽة سحاب السؾػقة بتاريخ (1)

 ملسو هيلع هللا ىلصإذا رأيت مـ يـتؼص أحدا مـ أصحاب رسقل اهلل : زرطة الرازي قاإلمام أبققل قوه (2)

زكديؼ وذلؽ بلن الؽتاب حؼ والسـة حؼ وإكؿا أّدى إلقـا الؽتاب والسـة أصحاب  فاطؾؿقا أكف

، وهمٓء يريدون أن يجرحقا شفقدكا ولقبطؾقا الؽتاب والسـة والجرح هبؿ أوىل ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 .وهؿ زكادقة



ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف  281 التنًع اخلمف

 
ففؾ هذه إلػاظ السقئة التل يليت هبا همٓء  ،"أبل سػقان وطظ بـ أبل صالب كزطة طرق

 يـطبؼ طؾقفؿ هذا الـص؟

الـصقص يف  وكالم تميده ،حؼ زرطة الرازي  لكالم أب :أققل أوٓ :الشقخ

كؾفؿ طدول ولقسقا بؿعصقمقـ مـ الخطل فؼد  ملسو هيلع هللا ىلصالؽتاب والسـة ٕن أصحاب الـبل 

ولؽـ ٓ يبقح الشرع أحدا أن يتؽؾؿ فقفؿ بؿا أخطموا فقف  ،يحصؾ الخطل مـ بعضفؿ

وذلؽ  ،وأن يتـؼصفؿ وأن يسلء هبؿ الظـقن وأن يصػفؿ بالصػات التل ٓ تؾقؼ بجـاهبؿ

ؿ يذكرون فضائؾفؿ ومـاقبفؿ ومحاسـفؿ ويسؽتقن طّؿا ٕن مـ هدي أهؾ السـة أهن

 لفؽالم أب ،بؿا مل يؼع فقفوشجر بقـفؿ وٓ يـتؼصقن أحدا مـفؿ أبدا بشلء وقع فقف أ

إمام مـ أئؿة أهؾ السـة وأهؾ الحديث يف الجرح والتعديؾ كالم  قوه زرطة الرازي 

واحد مـ  ،يتؽؾؿ يف أحد ٓ يجقز ٕحد الققم وٓ قبؾ الققم وٓ بعد الققم أن ،حؼ

بـ العاص وٓ يف وٓ يف طظ ومعاوية وٓ يف حسان بـ ثابت وٓ طؿر ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب الـبل

ومـ فعؾ ذلؽ فنكف تـطبؼ طؾقف طبارة  ،أي شخص مـفؿ ٓ يجقز لف أن يتؽؾؿ بسقء

زرطة الرازيقأب
(1)

. 

ؾؿا أكف شقخـا كحقطؽؿ ط: ما كصف -حػظف اهلل-ـ سئؾ شقخـا طبقد اهلل الجابري  4

بقـ  -هداه اهلل-وقعت تػرقة كبقرة طـدكا بقـ إخقاكـا السؾػققـ يف قضقة العقد شريػل 

فلخطاؤه ٓ تخرجف مـ الؿـفج السؾػل وبقـ مـ اّتبع  -وإن أخطل-مقاٍل لف يرى أكف 

ر الـاس مـف مع َهجِر وُمؼاصعة كؾ مـ ٓ يفجره طؾؿا أن  ،أققال العؾؿاء فقف وبدأ ُيحذِّ

 ٕوىل التل تقالقف تعتؿد طىل كالم لؾشقخ طبد الؿحسـ العبَّاد يف شريط بعـقانالطائػة ا

صريؼة التحذير  :أي–ن هذه الطريؼة إ" :حقث يؼقل "يف الديـقتحذير السؾػل مـ الغؾ"

ويـؽرون طىل  ،"هل مـفج جديد ولقس مـفج الشقخان ابـ باز والعثقؿقـ -والفجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.الدرر السـقة يف شرح بعض أثار السؾػقة]مـ شريط  (1)
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هذه الـازلة التل حّؾت بالسؾػققـ يف بالدكا ومــا فؿا ققلؽؿ يف  ،يف مؼاصعتفؿواإلخقة 

شقخ وإن شئت أقرأ لؽ بعض ما قال الشقخ  ،؟-جزاكؿ اهلل خقرا-السبقؾ إىل طالجفا 

 .!؟...طبد الؿحسـ العبَّاد

 .-بارك اهلل فقؽ-أققل يؽػل  ،يؽػل ،يؽػل :الشقخ

 ، الحؿد هلل وصىل اهلل طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف ومـ وآه

 : أما بعد

ومـا صدر طـف ومؿا أوجب جرحف  ،فنن العقد شريػل الجزائري مجروح طـدكا

ومـ ذلؽ أطـل ما يقجب جرحف وأكف  ،ثابت طـدكا بصقتف وبـؼؾ الثؼات طـفقطـدكا ه

أكف كان يتؽؾؿ  ققلف يف طؿر بـ الخطاب -حتك يتقب إىل اهلل طز وجؾ  مبـتـدع

 .هذا أوٓ، بالؿـطؼ العؼؾ البشري الظؾقم الغشق

ة بعد رسقل اهلل   ،ملسو هيلع هللا ىلص وهذا أققل أكف قدح يف ثاين الخؾػاء الراشديـ وثاين سادة إمَّ

فنن أهؾ السـَّة متػؼقن طىل أكف ٓ يجقز سّب أصحاب  ،خالػ يف ذلؽ الـص واإلمجاع

وجرحا طىل أمقر الؿممـقـ  وكػك بِفذه الؽؾؿة الصادرة طـ العقد شريػل سب ا ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

  .خطاب طؿر بـ ال

وأمثالف مـ أهؾ العؾؿ الذيـ مل  -حػظف اهلل-ثؿ كؼقل ثاكقا أن الشقخ طبد الؿحسـ 

إن -يـبؾغفؿ ما بؾغـا مـ أمر العقد شريػل هؿ معذورون وٓ َتبِعَة طؾقفؿ وهؿ بريئقن 

) أن مـ طؾؿ حجة طىل  :والؼاطدة إصقلقة يف هذا الباب ،يف الدكقا وأخرة -شاء اهلل

  .أن مـ طؾؿ حجة طىل مـ ٓ يعؾؿ ( ،مـ ٓ يعؾؿ

وهبذا أققل يجب طؾقؽؿ يا معشر السؾػقـقـ يف الجزائر أن ٓ تجالسقا العقد شريػل 

روا دروسف وٓ تزوروه حتك يتقب مـ كؾ ما ثبت طـف مـ مقجبات جرحف ضوٓ تح

تـؽافا وأما الذيـ يقالقكف فؿـ كان يدافع طـف طـادا واستؽبارا واس ،تقبة تػصقؾقة معؾـة
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 .ُيحذر وُيجتـب ،كعؿ ،..فاحذروه إن كان ،طـ الحؼ فاحذروه

  ...) مؼاصعا ( شقخ لؽـ هؾ يفجر أم :السائؾ

غ  ،وكذلؽ يفجر إذا كان يـشر فؽره :الشقخ أققل مـ كان يدافع طـف دفاطا يسقِّ

ـ مذهبف ففذا   .ُيحذر ومـ َتؿام الحذر الفجر -بارك اهلل فقؽ-أققالف وُيحسِّ

غ كالمف :السائؾ   ...أما بالـسبة يا شقخ لؿـ يؼقل ،هذا يا شقخ لؿـ يسقِّ

ؾت يا أخ :الشقخ ؾت أكت ،أكت طجَّ  ..أققل طجَّ

 .معذرة ،كعؿ شقخ معذرة :السائؾ

معؽؿ ويمازركؿ ويعاوكؽؿ طىل البر والتؼقى  قأما مـ كان متققػا فقف وه :الشقخ

إن -فسقف ترّده السـَّة إلقؽؿ  ،شقئاوكشر التقحقد والسـَّة ففذا ارفؼقا بف وخذوه شقئا ف

  .-شاء اهلل تعاىل

  :الخالصة أن مـ يقايل العقد شريػل قسؿان ،كعؿ

غ ما ه :قسؿ  وأخطل أ وويرى أكف مل ُيخطئ أ ،طؾقفقيـافح طـف وُيجادل طـف ويسقِّ

احذروه  -يعـل-أكتؿ  ،!ففؿتؿ ،ففذا ُيحَذر وُيفجر وٓ كرامة ،التفقيـ مـ أخطائف

  .هذا بالـسبة لؾؿتعؾؿقـ مـؽؿ أما العقام فال يػفؿقن شقئا ،دروسف وٓ تستشقروه واهجروا

 ،مـ يتحػَّظ طؾقف وُيرى أكف ُيتعاهد بالـصح وٓ يدافع طـ أخطائف :الؼسؿ الثاين

وا أزره يف  ،ففذا ارفؼقا بف ،كعؿ طـده كذا وكذا لؽـف يتحػظ طؾقف :يؼقل فارفؼقا بف وشدُّ

ن أخطاءه حتك يعقد إلقؽؿ  إسداء الـصقحة لشقخف  ،-إن شاء اهلل تعاىل-الذي كان يفقِّ

.أما إن طاد يـشر فؽره فللحؼقه بإول
(1)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقالدي 49/45/2443: بتاريخ ػقةطبر شبؽة سحاب السؾ مـ مؼال كشر (1)
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 الفصل الثالث

 يف الطلؿٔني عبد احلنٔد خملْف طعً

 

سلل أحد اإلخقة طبد الحؿقد مخؾقف طـ طظ حسـ الحؾبل وأبل إسحاق 

 الحقيـل ومـ كان طىل شاكؾتفؿ

 ." ...أكتؿ قبؾ ما يليت همٓء الـاس كـتؿ طادي" : ـ بؼقلففلجابف ـ أصؾحف اهلل

 كٌؾ يضرب لجفتف.  :فؼال لف السائؾ

إمقر كاكت ساكـة  ،ساكتةر قالؿفؿ كاكت إم": فؼال لف طبد الحؿقد مخؾقف

 ."يعـل

 .كعؿ كاكت ساكـة :فؼال لف السائؾ

أكا أققل ، اخالص يجئ واحد يجعؾ لؽؿ مثؾ هذه البالبؾ وكذ :فؼال لف مخؾقف

يف مسائؾ  :أي– بدل ما تضقع وقتؽ يف مثؾ هذه إشقاء، لؽ أن لـ تخرج بـتقجة

.اذهب طـد الشقخ واستػد مـف يف مسائؾ العؾؿ أفضؾ، -الؿـفجقة
(1)

 اهـ

وبعدما أداكف العؾؿاء بؿا خالػ أهؾ السـة مـ ققاطد باصؾة وشبفات آثؿة خطب 

  :جاء فقفا، جرةخطبة مجعة وصعـ يف السؾػققـ صعقكا فا

 أن أبقّـ شقئا باختصار شديد
ّ
أن بعضفؿ اّتفؿقين بلكـل ، رأيت مـ القاجب طظ

أن اّتصؾقا وسّجؾقا ، وسقء خديعتفؿ، وكان مـ مؽرهؿ، أمدح وأثـل وأزّكل الؿبتدطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـ مؼطع صقيت. (1)
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..ثّؿ اتصؾقا ببعض الؿشايخ فذهبـا إلقفؿ وجؾسـا إلقفؿ ورضقت بف .وشّجعقا وأثاروا

فؿا  ،لؿا كاكت كػقسفؿ قد امتألت حؼدا وغالّ بذلقا يف ذلؽ كّؾف حؽؿا ولؽـ همٓء

رضقا وفعؾقا ما فعؾقا وكان مـ جّراء ذلؽ أن أخذوا التسجقؾ إىل بعض الؿشايخ يف 

وما كان بقـل وبقـفؿ استػصال  ،وٓ جؾسقا إيلّ ، وتؽّؾؿقا بدون أن يعرفقين، السعقدية

ولؽــل أققل إهنا  ،ؿرجػقن يف هذا البابوفرح بف ال ،وتؽؾؿقا بؽالم ،وٓ سمال واحد

، " وحّػت الجـة بالؿؽاره"حؾؼة مـ حؾؼات سؾسؾة صقيؾة وصريؼ الدطقة تعظؿ ومقج 

.. ومؿا أمحد اهلل .،ومل يسؾؿ اتباع الـبل طؾقف الصالة والسالم، ملسو هيلع هللا ىلص وما سؾؿ الـبل 

بل طؾقف وأكصر سـة الـ، أدطقا إىل سبقؾ اهلل طزوجؾ ،طزوجؾ وإن كان شقئا يسقرا

وما تعالؿت طىل ، وما ادطقت العؾؿ يقما، وما دطقت لـػسل يقما ،السالموالصالة 

وإكؿا أتعاون معؽؿ طىل الخقر والبّر والتؼقى حتك كؾؼك اهلل تعاىل وكحـ ، الـاس يقما

وإين طاهدت اهلل طزوجؾ أين ٓ أترك سبقؾ الدطقة حتك كؾؼك اهلل وأسلل اهلل ، طىل ذلؽ

حسبل اهلل  ،ـل ومجقع إخقاين طىل السـة وأن كؾؼك اهلل تعاىل وكحـ طىل ذلؽتعاىل أن يثّبت

وإن كان مشايخـا ، حسبل اهلل وكعؿ القكقؾ، حسبل اهلل وكعؿ القكقؾ، وكعؿ القكقؾ

كحترمفؿ وكجّؾفؿ وكعّظؿفؿ لؽـ كسلل اهلل تعاىل العافقة وكسلل اهلل تعاىل أن يعامؾ مـ 

بؿا يستحّؼقن.مؽر بـا وبنخقاكـا أن يعامؾفؿ 
(1)

  اهـ

 :لؿا سئؾ طـ أهؾ إهقاء أمثال طظ الحؾبل والحقيـل وأشؽالفؿا أجاب بؿا يظو

أكا أققل لؽ صراحة أن همٓء الـاس ما كتػاهؿ معفؿ ما أحب أن أخقض معفؿ يف مثؾ "

تالزم وأكت أن تؾتزم شقخا أ ،هذه إشقاء حتك هؿ طـدهؿ إذا قال طالؿا ققٓ يّتبع

مـ العؾؿاء قياأخل الشقخ ربقع ه ،مؼؾد لػالنوؼقل لؽ أكت متعصب لػالن أشقخا ي

 الصقاب قوققلف طىل العقـ والرأس لؽـ لقس دائؿا ققلف ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـ مؼطع صقيت. (1)
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."طدم قراءة كتبف...وأ ،طدم السؿاع لفوأ، هؾ أمجع العؾؿاء طىل الؼقل بتركف

(1)
 

 : لـا طدت وقػات مع هذا الؿؾبس لؾحؼ بالباصؾ :قلت

  :أّال
 "أن بعضفؿ اّتفؿقين بلكـل أمدح وأثـل وأزّكل الؿبتدطة": ققلؽ

وهذه مجازفة مـؽ وإن كـت صادقا يا طبد الحؿقد  ،الّرماد يف العققن هذا مـ ذرّ 

مخؾقف فاذكر ما لؽ وما طؾقؽ كؿا هل صريؼة أهؾ السـة
(2)

وهذا إن دّل طىل شلء  ،

ا لؽ الشقخ ـ حػظف اهلل فنكؿا يدل طىل طـادك وطدم قبقلؽ لؾحجج والبراهقـ التل قدمف

الذي تزطؿ أكؽ ارتضقتف حؽؿا فؾؿاذا مل تلخذ بتقجقفاتف ـ حػظف اهلل ـ لّؿا بقـ لؽ حّؼ  ـ

 ،ثؿ تزطؿ أهنؿ اّتفؿقك ،تؿدحفؿ وتثـل طؾقفؿ وتربط الشباب هبؿ ـاهلل يف همٓء الذي

 .[227: ]التوبة ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :قال تعاىل

مـ مدحؽ مل تذكر ما أكت واقع فقف لؿاذا  ،؟بّجح بفأيـ اإلكصاف والعدل الذي تت

كان طىل شاكؾتفؿ مـ والحقيـل ومحؿد حسان والعدوي وعظ حسـ الحؾبل وثـائؽ ل

آقتـاع )و( اشتراط اإلمجاع)يف محايتفؿ والدفاع طـفؿ كــالباصؾة  الؼقاطديف تؼعقدك و

الجرح والتعديؾ )و (قخالطعـ يف التالمقذ يستؾزم مـف الطعـ يف الش)و( يف التبديع

ٕكؽ تعؾؿ أن بعض الطقبقـ الخقريـ الذيـ هؿ  :و....( مضقعة الققت وتزهقدك فقف

 طؾؿقا حؼقؼة إمر لققػقا اتجاهؽ الؿققػ السؾػل. قحقلؽ ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـ مؼطع صقيت. (1)

ڤڤڤڦ ﴿كاتؿا شقئا مـ القحل لؽتؿ هذه أية  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل ققالت ل طـ طائشة  (2)

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 .(177)أخرجف مسؾؿ ، [40: حزاباأل] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
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 : ثاىٔا 

كان القاجب طؾقؽ أن تتراجع وتترك هذا إسؾقب الؿزري الذي طرف بف أهؾ 

الشلء و ،هؾ كحـ ذكركا طـؽ شقئا مل تؼؾفو ،آستؽبارالذي يدّل طىل العـاد ووإهقاء 

وهذا العـاد يذكرين لؿا كـت سابؼا تربط الـاس بؼـاة الؿجد الحزبقة  ،بالشلء يذكر

أن أحد العؾؿاء يـصح هبا :اإلخقاكقة تحت ذريعة
(1)

قد كصحؽ أحد إخقاكـاو ،
(2)

، 

وآخر
(3)

، يف التحذير مـفا أقام طؾقؽ الحجة بؽالم لؾعالمة أمحد يحقك الـجؿل  

ودلقؾ ذلؽ أكؽ  ،لسان حالؽ ـقفلضفرت خقرا لؽـؽ مل تتراجع ـ لعؾؽ مل تؼتـع وهذا ه

ٕن الؿـفج السؾػل ، -خاصة وقد ذكرت هذا يف دروسؽ-مل تبقّـ حّؼ اهلل يف ذلؽ 

قبؾ أيام معدودة تعقد لػعؾتؽ تدّلس وتؾّبس طىل و ،يقجب طؾقؽ البقان واإلصالح

بعض السؾػققـ
(4)

وتراوغ بالؾّػ والدوران والّشبف بلن فالكا ـ وتسؿقف 
(5)

ـ جاء طـدي  

وهؾ الشقخ الػالين -الؿجد اإلخقاكقة -الـاس بتؾؽ الؼـاة  كصحوكصحـل بعدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلل : -حػظف اهلل-فؼال ، طـ فعؾتؽ -حػظف اهلل-سللت آكذاك شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ  (1)

 كقػ يربطفؿ بتؾؽ الؼـاة؟؟، هذاخطل، هذا خطل، هذا خطل، اهلل كبر، اهلل أكبر، أكبر

طـدكا يف الجزائر أحد ، ؼؾت لفف: -حػظف اهلل-أحد مشايخـا قثؿ كّؾؿت الذي تتخذه ذريعة وه

 فتقى بلكؽؿ تـصحقن بؼـاة الؿجد. الدطاة يـسب إلقؽؿ

 .-قـاة الؿجد :أي- ماذا يقجد فقفا؟: فؼال يل

 ُيستضاف فقفا أهؾ البدع.: فؼؾت لف

 أمثال مـ؟؟: فؼال يل

 .فؼؾت لف أمثال فالن وفالن

 .أهنؿ مـ أهؾ البدع لفقافؼـ

 محؿد العؿري.إخ قه (2)

 طبد الحؿقد الؿؽػقف.إخ قه (3)

 .فقاز سـاجؼلإخ قه (4)

 ا.مع أكف كصحؽ سر   (5)
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 الذيـ يظفرون فقفا يعـل مـ اإلخقان الؿسؾؿقـ؟ -وتسؿقفؿ لف-والشقخ الػالين 

 :ثالجا
وهذا إن دّل طىل شلء فنكؿا يدل طىل  ،ُمبطِؾوما يؼقل مثؾ هذا الؽالم إٓ جاهؾ أ

اكحرافؽ ٕن مـ شّؿ رائحة الدطقة السؾػقة الؿباركة ٓ يؼقل مثؾ هذا الفراء ٕكف 

 يصادم مبادئ هذه الدطقة الطقبة التل تؽالب طؾقفا الؿبطؾقن إفاكقن أثؿقن.

ذمقمة حؼقؼًة كحـ أهؾ تػرقة وأققلفا بؿؾء يفّ لؽـ التػرقة الؿحؿقدة ٓ الؿ، كعؿ

فقؼع الشباب  ،وٓ كحـ كلشؽالؽؿ مـ أهؾ التؿققع الذيـ صاروا جبفة ضد الحؼ وأهؾف

أيّتبعقن جرح أهؾ العؾؿ يف أهؾ  :يف حقص بقص ويختؾط طـدهؿ الحابؾ بالـابؾ

إهقاء؟ أم يؽقكقن محّؾ وٓء وبراء ٕشخاصؽؿ ويرّدون كالمفؿ بشبفاتؽؿ الؿاكرة 

فتختؾػ الؽؾؿة ويتػّرق الشباب شذر ،  همٓء الخقكةويحاربقن مـ يبّقـ حّؼ اهلل يف

 مذر.

وكقػ ٓ وقد استعؿؾتؿ أمؽر الطرق لضقاطفؿ بالؼقاطد الخبقثة الؿاكرة  

ومـ كاكت لف حسـات كثقرة وضفرت مـف )و( آقتـاع يف التبديع)و( اشتراط اإلمجاع)كـ

الجرح )و( ف الطعـ يف الشقخالطعـ يف الّتالمقذ يستؾزم مـ)و (سقئة فتغتػر لف بؿشقئة اهلل

 . و... (والتعديؾ مضقعة لؾققت

وإن كان سببًا فال يؿـع مـ  ،فبقان الحّؼ ٓ بد مـف، ولقس بقان الحؼ سببًا لؾػرقة

افترق الـاس ٕن هذه التػرقة سـة سـّفا اهلل سبحاكف وتعاىل كقكا ٓ شرطا، فنن قبقاكف ول

ـاس افترققا بالؽػر واإليؿان ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ :ال

 .[31: ]النمل ﴾ڀ ڀ

الذي أخذكاه مـ  قوه ملسو هيلع هللا ىلصالذي تعّؾؿـاه مـ كتاب اهلل تعاىل ومـ سـة كبقـا  قوهذا ه
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فالرسؾ طؾقفؿ  ،مشايخـا لؽـ التػرقة الحؼة ٓ الباصؾة وإن كاكت كذلؽ فلكعؿ هبا وأكرم

التػرقة مـ سـة  وهذه ،أفضؾ الصالة وأتؿ التسؾقؿ فّرققا بقـ أققامفؿ بالحؼ ٓ بالباصؾ

اهلل الؽقكقة الؼدرية كؿا ذكركا وذلؽ لحؽؿ أرادها سبحاكف وتعاىل طؾؿفا مـ طؾؿفا 

 ٱٻٻٻٻپپ پپڀڀ﴿ :قال جّؾ وطزّ  ،وجفؾفا مـ جفؾفا

 .[227-227: ]هود ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ *

أن هذه إمة ستػترق إىل ثالث وسبعقـ فرقة ملسو هيلع هللا ىلصوأخبر الؿصطػك 
(1)

كّؾفا يف الـار  

 ،والؼرآن سؿاه اهلل تبارك وتعاىل فرقاكاً ، وهل الػرقة الـاجقة الطائػة الؿـصقرةإٓ واحدة 

وسؿقت أول معركة يف اإلسالم ، يػرق بقـ الحؼ والباصؾ ومـ سقره سقرة الػرقان

ومـ اتؼك اهلل جعؾ لف فرقاكا يػرق بف بقـ  ،بققم الػرقان ٕهنا فّرقت بقـ الحؼ والباصؾ

 ﴾چچڇڇڇڇڍڍڌ﴿ :ال تعاىلأهؾ السـة وأهؾ إهقاء ق

بالػاروق ٕن اهلل فّرق بف بقـ الحّؼ  وسّؿل طؿر بـ الخطاب ، [17آية  ،سورة األنفال]

 والباصؾ

فالؿـفج السؾػل فرق بقـ أهؾ السـة وغقرها مـ الحؾبققـ ومـ لّػ لّػفؿ مـ الػرق 

أكف  طـ الـبل  ( مـ حديث جابر 7281) صحقح البخاريجاء يف ، الفالؽة

ـّاس» :الق  .يػرق بقـ الحؼ والباصؾ :أي ،«وحمّؿد فرق بقـ ال

بـ ا( يف الحديث الؼدسل مـ حديث طقاض 2865)  صحقح مسؾؿجاء يف و

... إكام بعثتؽ ٕبتؾقؽ » :قال ذات يقم يف خطبتف ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  محار الؿجاشعل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثـتقـ وتػرقت القفقد طؾك إحدى وسبعقـ أ: »قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  طـ أبل هريرة : تؿامف (1)

ويف رواية ابـ ماجف ، «وسبعقـ فرقة والـصارى مثؾ ذلؽ وتػترق أمتل طؾك ثالث وسبعقـ

طقسك ققال أب(.2644)رواه الترمذي ، «كؾفا دم الـار إٓ واحدة»: مـ حديث أكس (3993)

 صحقح ابـ ماجفوصححف إلباين يف ، حديث أبل هريرة حديث حسـ صحقح: الترمذي

(3227). 
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 «.وأبتؾل بؽ

اكظروا أطؾؿؽؿ  :لقااجتؿعت قريش يقما فؼا" :قال وطـ جابر بـ طبد اهلل 

 ،بالسحر والؽفاكة والشعر فقلت هذا الرجؾ الذي فّرق مجاطتـا وشّتت أمركا وطاب ديــا

 فؾقؽؾؿف ولقـظر ماذا يرد طؾقف؟ 

 :فؼال ،فلتاه طتبة ،أكت يا أبا القلقد :ما كعؾؿ أحدا غقر طتبة بـ ربقعة. فؼالقا :فؼالقا

أكت خقر أم طبد الؿطؾب؟  :فؼال ملسو هيلع هللا ىلص يا محؿد أكت خقر أم طبد اهلل؟ فسؽت رسقل اهلل

فؼد طبدوا ألفة التل  ،إن كـت تزطؿ أن همٓء خقر مـؽ :فؼال ملسو هيلع هللا ىلصفسؽت رسقل اهلل 

إكا واهلل ما رأيـا سخؾة  ،حتك كسؿع ققلؽ ،فتؽؾؿ ،طبت وإن كـت تزطؿ أكؽ خقر مـفؿ

"فّرقت مجاطتـا وشّتت أمركا.... ،قط أشلم طىل ققمؽ مـؽ
(1)

 

فػل  :بؼقلف «وحمؿد فرق بقـ الـاس» :معّؾؼا طىل حديث باين قال الشقخ إل

فتـػقر بعض الـاس مـ الدطقة إىل  ،الحديث دلقؾ صريح أن التػريؼ لقس مذمقما لذاتف

الزطؿ بلكف ما جاء وأ ،التحذير مؿا يخالػفؿا مـ محدثات إمقرو ،السـةوالؽتاب 

ما يؼترن هبا وطظقؿ بدطقة الحؼ جفؾ  -تػرقفؿ وبدطقى أهنا تـػر الـاس  !وقتفا بعد

لـ و ،سـة اهلل يف خؾؼف ،مؽانومشاهد يف كؾ زمان قالتعادي حقلفا كؿا هومـ الخالف 

 ٱٻٻٻٻپپ پپڀڀ﴿ ،ٓ تحقيالوتجد لسـة اهلل تبديال 

.[227-227: ]هود ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ *
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿـتخب يف الؿسـد  يعىل يف قوأب، (1121( رقؿ )248لعبد بـ محقد )صمسـده (3/349) ،

وصححف ، مستدركفوالحاكؿ يف ، (296ـ  14/295) مصـػفوأخرجف ابـ أبل شقبة يف 

وصححف الشقخ إلباين يف ،  (282)الدٓئؾكعقؿ يف قوأب،، (254ـ  2/253ووافؼف الذهبل )

حاشقة فؼف السقرة ( 168لؾغزايل). 

(2) الصحقحة (6 /779). 
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ىل أهؾ ققل كثقر مـ الـاس إن الراديـ ط: حػظف اهلل-وقال شقخـا صالح الػقزان 

 !البدع، إهنؿ سبب لؾػرقة

كحـ كػرق بقـ الحؼ والباصؾ وأهؾ ، فرقة بقـ الحؼ والباصؾ هذا صحقح ،أي كعؿ

وسـرد ورد العؾؿاء ولقس هذا ٕجؾ الػرقة هذا لجؿع الـاس طىل  ،الحؼ وأهؾ الضالل

الذي يػرق بقـ قٕن بؼاء الـاس طىل الضالل وطىل إققال الباصؾة هذا ه،الحؼ

 .أما بقان الحؼ لفؿ لقجتؿعقا طؾقف هذا دطقة لإلجتؿاع ولقس دطقة لؾػرقة، قـالؿسؾؿ

الدطقة لؾػرقة أن يؼال ٓ يرد طىل أهؾ الباصؾ هذه الدطقة لؾػرقة إن كاكقا يعؼؾقن. 

 كعؿ. 

شقخـا كثقرا ما كسؿع مـ  :وسئؾ شقخـا طبقد اهلل الجابري ـ حػظف اهلل ـ ما كصف

ة طـدكا يف العراق إذا شابا سؾػقا يذكر كالم أهؾ العؾؿ يف يتؾبّس بؾباس العؾؿ والدطق

الؿجروحقـ الذيـ يخرجقن طىل الؼـقات أمثال ابـ حسان والحقيـل وطظ حسـ 

يرّدون طؾقف بلن هذا فتـة وأن هذا يػّرق الشباب وأن هذا يشغؾ الـاس فؿا  ،ومشفقر

 ؟تعؾقؼؽؿ جزاكؿ اهلل

همٓء الذيـ يرّدون الحؼ ويريدون ،ةباختصار لقسقا طىل السـ :فلجاب بؼقلف

السبقؾ وهذه كؾفا بارك اهلل فقؽؿ وهذه وما قبؾفا مـ إفرازات قاطدة الؿعذرة والتعاون 

ويعذر بعضـا بعضا فقؿا اختؾػـا طؾقف همٓء لقسقا طىل السـة أما  كتعاون فقؿا اتػؼـا طؾقف

ا لفؿ الحؼ ومسؾؽ إهنؿ ضالل مبتدطة وإما جفال فان كاكقا جفال فـاصحقهؿ وبقـق

 .السؾػ الصالح كقػ يردون وإن كاكقا ضالل دطقهؿ

 :زابعا
 ثّؿ اتصؾقا ببعض الؿشايخ فذهبـا إلقفؿ وجؾسـا إلقفؿ ورضقت بف حؽؿا. :ققلف
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قد بقـا ذلؽ بشلء مـ التػصقؾ يف الؿؼدمة فؾتراجع.
(1)

 

 :خامطا

 "والسالمومل يسؾؿ أتباع الـبل طؾقف الصالة ، ملسو هيلع هللا ىلص وما سؾؿ الـبل " :ققلف

هذا كالم شـقع ٓ يؾقؼ بؽ أن تذكره يف هذا الؿؼام ٕكف ٓ يتـاسب معف ٓ مـ  :قلت

فلكت طىل الباصؾ وتستدل طىل كالم  ،قريب وٓ مـ بعقد وهذا مـ الّتالطب بإلػاظ

لقس يف محؾّف طىل باصؾؽ فالقاجب طؾقؽ أن تتبرأ مـ همٓء وتترك هذا الؿسؾؽ 

هؾ ، أهؾ لذلؽقيف حّؼ اهلل تعاىل طؾـا وُتؽّؾؿ فقف بؿا ه رطّ أن إكساكا فقفؾ ،الؿشقـ

ففذا مـ الفذيان ومـ الجفؾ بؿا ، ُتؽّؾؿ فقف ملسو هيلع هللا ىلصيصؾح ويصّح مـف أن يؼقل حتك الـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيجب يف حؼ الؿصطػك 

ملسو هيلع هللا ىلصالشػا بتعريػ حؼقق الؿصطػك  يف قال الؼاضل طقاض الؿالؽل 
(2)

 ،

أن ٓ  :القجف الخامس:  ...كّص وريض أسّب وكؼص مـ تع ملسو هيلع هللا ىلصيف حؼف قباب بقان ما ه

يستشفد ببعض ويؼصد كؼصًا وٓ يذكر طقبًا وٓ سبًا ولؽـف يـزع بذكر بعض أوصافف أ

طىل صريؼ ضرب الؿثؾ والحجة  ،أحقالف طؾقف الصالة والسالم الجائزة طؾقف يف الديـا

 لغقره.ولـػسف أ

طـد هضقؿة وطىل التشبف بف أوأ
(3)

غضاضةوكالتف أ
(4)

لقس طىل صريؼ ، لحؼتف 

 غقره. والتلسل وصريؼ التحؼقؼ بؾ طىل قصد الترفقع لـػسف أ

قصد الفزل وطىل سبقؾ التؿثقؾ وطدم التقققر لـبقف طؾقف الصالة والسالم أ وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(19)ص اكظر (1)

(2) (2  /238). 

 أن يفتضؿؽ الؼقم شقئا أي يظؾؿقكؽ أياه. بػتح الفاء وكسر الضاد الؿعجؿة وهك: هضقؿة (3)

 بغقـ معجؿة وضاديـ معجؿتقـ أي ذلة ومـؼصة.: غضاضة (4)
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إن كذبت فؼد " وأ ،"يفّ السقء فؼد ققؾ يف الـبّل " :كؼقل الؼائؾ إن ققؾ :والتـذير بؼقلف

أكا أسؾؿ مـ ألسـة الـاس ومل يسؾؿ مـفؿ "وأ ،"ذكبقاإن أذكبت فؼد أ"وأ ،"كذب إكبقاء

قد صبر كبك "و.أ"كصبر أيقبوأ ،العزمققد صبرُت كؿا صبر أول"وأ ،"أكبقاء اهلل ورسؾف

 ... "اهلل طـ طداه وحؾؿ طىل أكثر مؿا صبرت

وإكؿا أكثركا بشاهدها مع استثؼالـا حؽايتفا لتعريػ أمثؾتفا ولتساهؾ كثقر مـ 

ذا الباب الضـؽ واستخػاففؿ فادح هذا العبء وقؾة طؾؿفؿ بعظقؿ ما الـاس يف ولقج ه

طـد اهلل طظقؿ...  قفقف مـ القزر وكالمفؿ مـف بؿا لقس لفؿ بف طؾؿ وتحسبقكف هقـا وه

وغرضـا أن الؽالم يف هذا الػصؾ الذى سؼـا أمثؾتف فنن هذا كؾفا وإن مل تتضؿـ سبا 

.وٓ قصد قائؾفا إزارة وغضا فؿا وقر الـبقة وٓ .وٓ أضافت إىل الؿالئؽة وإكبقاء كؼصا

طظؿ الرسالة وٓ طّزر حرمة آصطػاء وٓ طزز حظقة الؽرامة حتك شبف مـ شبف يف 

إغالء يف وصػ وضرب مثؾ لتطبقب مجؾسف أومعّرة قصد آكتػاء مـفا أوكرامة كالفا أ

وهنك طـ جفر لتحسقـ كالمف بؿـ طظؿ اهلل خطره وشرف قدره وألزم تقققره وبره 

الؼقل لف ورفع الصقت طـده...ومل يزل الؿتؼدمقن يـؽرون مثؾ هذا مؿـ جاء بف.
(1)

 

 : ضادضا
وإن كان مشايخـا كحترمفؿ وكجّؾفؿ وكعظؿفؿ لؽـ " :ققلف يف خطبتف لؾجؿعة

كسلل اهلل تعاىل العافقة وكسلل اهلل تعاىل أن يعامؾ مـ مؽر بـا وبنخقاكـا أن يعامؾفؿ بؿا 

 "يستحّؼقن

وهذه الطريؼة قد طرف هبا أهؾ الباصؾ يليت ، هذا تـؼص مـؽ يف أهؾ العؾؿ :قلت

إذا كاكقا ضؾؿقك و، "لؽـ"بالؿؼدمة وما فقفا مـ التبجقؾ والتعظقؿ وو..ثؿ يستدرك بــ

اطتدوا طؾقؽ بّقـ ذلؽ ورّد طؾقفؿ لؽـ بالحجج والبراهقـ ٓ بالتؾبقس واستغالل  وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(438: )ص صقاكة السؾػل مـ وسقسة وتؾبقسات طظ الحؾبلاستػدت هذه الػائدة مـ كتاب  (1)
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 يعة الغّراء.العقاصػ غقر الؿـضبطة بالشر

 : ضابعا

أكا أققل لؽ صراحة أن همٓء الـاس ما كتػاهؿ معفؿ ما أحب أن أخقض " :ققلف

 ."معفؿ يف مثؾ هذه إشقاء

ٓ يتػؼ معفؿ وهذا إن دّل طىل شلء فنكؿا يدل طىل تلثره بؿـفج الحؾبل قه :قلت

طىل مـفج وشقخف العقد شريػل ومـ لّػ لّػفؿ مـ الؿتؾقكقـ الؿتالطبقـ الؿشاغبقـ 

 وإذا طرف السبب بطؾ العجب.، ذلؽ ٕن الؿشارب اختؾػتو، السؾػ

 : ثاميا
حتك هؿ طـدهؿ إذا قال طالؿا" :ققلف

(1)
تالزم وأكت أن تؾتزم شقخا أ ،ققٓ يّتبع 

مـ العؾؿاء قيا أخل الشقخ ربقع ه، مؼؾد لػالنوشقخا يؼقل لؽ أكت متعصب لػالن أ

 الصقاب. قدائؿا ققلف ه وققلف طىل العقـ والرأس لؽـ لقس

السـة وكعؿ إذا قال أهؾ العؾؿ ققٓ ٓ يجقز مخالػتفؿ إٓ إذا خالػقا الؽتاب أ :قلت

سؽت قول ،أما ما طدى ذلؽ ففذيان وخطرات ووسقاس مـ الشقطان ،اإلمجاعوأ

فؿا الّداطل إىل ذكر الشقخ ، ومـ تؽّؾؿ يف غقر فـّف أتك بالعجائب، الجاهؾ لؼّؾ الخالف

الصقاب ٕن هذا طـد الجؿقعقأن ققلف لقس دائؿا هربقع و
(2)

وإن كان  ،مـ الؿسّؾؿات 

ومؼصقد كالمف تحذير شقخـا ربقع بـ  ،غقر ذلؽ دلّؾ وبرهـ وإٓ هل مجرد دطقى

هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ مـ همٓء الؿـحرفقـ مـ الؿتؿّقعقـ الؿشاغبقـ أمثال 

قا طبد الحؿقد مخؾقف هبذا إسؾقب ف ،الحؾبل والحقيـل وغقرهؿ كؿا بقـا ذلؽ

 الؿشقـ أكت تجّسر الـاس طىل ورثة إكبقاء وطدم احترامفؿ ورّد فتاويفؿ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كذا قال (1)

 فنهنؿ يعتؼدون العصؿة يف أئؿتفؿ.، ومـ حذا حذوهؿ الروافض. اما طد (2)
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جرحفؿ ٕهؾ البدع بالحجج والبراهقـ وإن معارضة العؾؿاء الؽبار يف فتاويفؿ 

هبذه إسالقب الؿاكرة والتؼّدم بقـ أيديفؿ يف تؼعقد الؼقاطد الباصؾة الػاسدة التل ما 

أكزل اهلل هبا مـ سؾطان مـ سقء إدب معفؿ ومـ قّؾة الػفؿ يف ديـ اهلل تعاىل ومـ 

باحترام أهؾ العؾؿ  محاضراتؽوأيـ دطقاك يف دروسؽ  العقاذ باهللوطالمات الحرمان 

كعؿ مـ الؿسؾؿات أن ، طدم التؼّدم طؾقفؿ التل تؼقلفا ققٓ وتخالػفا طؿالووتقققرهؿ 

فالعؾؿاء يحتج لفؿ وٓ يحتج هبؿ  ملسو هيلع هللا ىلصـا صاطتف وصاطة رسقلف اهلل جّؾ وطال افترض طؾق

 . ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا الحجة يف كالم اهلل وكالم رسقلف و

والعامل إذا قال ققٓ مدطؿا بالحجج والبراهقـ ومل يخالػ الؽتاب وٓ السـة وٓ 

الػؼف وفالـاس يثؼقن يف طؾؿائفؿ يف مسائؾ الؿعتؼد  ،اإلمجاع فحقـئذ ٓ يجقز رّد كالمف

ذلؽ وٓ يثؼقن فقفؿ إذا حذروا مـ قفقف مـ الـؽاح والطالق والبقع والشراء وكحوما 

فضال أن تجادل ، وإذا كان كذلؽ فال يجقز لؽ أن تعدل طـف، أهؾ إهقاء والبدع

وجقابؽ هبذه الؿؼدمة التل ٓ يختؾػ فقفا اثـان وٓ يـتطح  ،بالباصؾ لتدحض بف الحؼ

 ف هبا أهؾ الباصؾ ٕهنا مـ الؿسّؾؿات.فقفا طـزان مـ إشقاء التل قد طر

ياولدي ٓيجقز ّٕي أحد مـ الـاس  :قال يل شقخـا طبقد اهلل الجابري ـ حػظف اهلل ـ

رّد كالم العامل الؿدطؿ بإدلة والبراهقـ ٓ يف الؿسائؾ الػؼفقة وٓيف مسائؾ الجرح وٓ 

،  ملسو هيلع هللا ىلصلػ سـة رسقل اهلل يخاوأ ،أن يخالػ كتاب اهلل تعاىل :غقر ذلؽ إٓ بشروط ثالثة

 .يخالػ اإلمجاعوأ

طؾقؽؿ أن تـظروا يف إدّلة : وقال الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ

وٓ يجقز لؽؿ أن تخالػقا  ،وتلخذوا هبا كؿا فعؾ العؾؿاء وصالب الحّؼ الصادققن

 قففذا ه فالن بإدلة القاضحة والبراهقـ الؼاصعة:والعؾؿاء الذيـ حؽؿقا طىل فالن أ

بخالف ما يؼّرره بعض الخارجقـ  ،الؿـطؼ الذي قرره الؼرآن والسـة وطؾؿاء اإلسالم
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 ويدطقن إلقف مـ التؼؾقد إطؿك مخالػقـ يف ذلؽ هذا الؿـفج العظقؿ.

كاس  ،الؽالم الذي قؾـاه ،طـدكؿ طؾؿ مـ الجرح والتعديؾ :-حػظف اهلل-وقال 

كحـ كطؾب مـ  ،قن طـ هذا الؿجروحكاس يزكقن ويدافع ،كاس ما جرحقا ،جرحقا

ٕن هذا اتباع  ،إذا بقـقا أسباب الجرح الصحقحة فقجب اتباطفؿ ،الجارحقـ التػسقر

 يـصاع أن يخالػفؿ مـ طىل فقجب …ردُّ ما طـدهؿ مـ الحؼ رفٌض لؾحؼو ،لؾحؼ

 الـاس مـ فؽثقر -فقؽؿ اهلل بارك –أن يلخذ بالحجة و ،لصقاباو الحؼ إىل يرجعو

ا طظقؿ أمر هذاو ،الحؼ يرفضقنو ،بالحؼ يؽّذبقن .جد 
(1)

 

لألسػ أن العؿؾ بإدلة والؼقاطد السؾػقة أصبح مغقبًا حتك طـد كثقر مـ و

 الحؾبققـ ومـ لّػ لػفؿ مؿـ يـتسبقن إىل السؾػقة. 

ٓ يؼبؾقن كالم طؾؿاء  -يزطؿقن العؿؾ بالدلقؾ  -فؽؿ كسؿع الققم مـ صؾبة طؾؿ 

يؼقلقن ٓ كؼبؾ حتك و، والبراهقـ طىل جرحفؿ ٕهؾ إهقاء الحججوأبرزوا إدلة 

 ،كحـ معف فقؿا طّدل ويردون الحّؼ الظاهر الؿدطؿ بإدلةويتؽؾؿ فالن مـ العؾؿاء،أ

وهذا إن دّل فنما يدل طىل جفؾفؿ ، فقحصرون العؾؿ والحؼ يف طامل واحد فؼط

 ومخالػتفؿ لؿا كان طؾقف السؾػ الصالح كؿا بّقـا ذلؽ.

هؾ يستػاد مـ هذا  :ما كصف -حػظف اهلل-شقخـا زيد بـ هادي الؿدخظ  سئؾ

إثر
(2)

الرد طىل الذيـ يخالػقن العؾؿاء يف أحؽامفؿ وتجريحفؿ لألشخاص بدطقى  

 أهنؿ ٓ يؼؾدون العؾؿاء؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحث طىل الؿقدة وآئتالف (61-64)ص. 

ققل فاسؼ  قفؿـ زطؿ أكف ٓ يرى التؼؾقد وٓ يؼؾد ديـف أحدا فف: أيضا: وققل اإلمام أمحد  قوه (2)

طـد اهلل ورسقلف يريد بذلؽ إبطال إثر وتعطقؾ العؾؿ والسـة والتػرد بالرأي والؽالم والبدطة 

 .والخالف
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 :ؾأجاب بكْلُ 

همٓء ما فّرققا بقـ التؼؾقد وبقـ ما يؼقلف العؾؿاء مـ الشرع الشريػ فالعؾؿاء "

هؿ أهؾ آجتفاد يـظرون يف كصقص الؽتاب والسـة ويػفؿقن إحؽام  الذيـ

وهمٓء الذيـ يعؾؼقن طؾقفؿ ويدطقن  ،يجتفدون يف الـقازل ،ويؼقسقن الـظقر بالـظقر

هذا ققاس غقر  ،وأولئؽ مجتفدون وهمٓء مجتفدون ،بلهنؿ هؿ أحرار وهمٓء أحرار

يف إحؽام ٓ يجقز  وقاء يف الـقازل أفنذا قال العؾؿاء ققلفؿ س ،ففؿ غقر سؾقؿ ،صحقح

لطالب العؾؿ الصغار أن يؼقلقا هؿ مجتفدون وكحـ مجتفدون ٕن صالب العؾؿ 

مجَرب لف قدم  ،الصغقر ما بؾغ رتبة آجتفاد حتك يجعؾ كػسف قريـا لعامل كبقر السـ

 ،هذا مـ سقء الػفؿ يصؾ صالب العؾؿ لفذا الحد ،راسخة يف العؾؿ طؼقدة وشريعة

يعتبر كػسف صاحب اجتفاد وصاحب ففؿ صحقح أحسـ ققخالػ كبار العؾؿاء ثؿ هف

 .مـ غقره

ومـ الؿعؾقم أن قبقل الحؽؿ بدلقؾف يسؿك اتباطا طـد أرباب أهؾ الػـ ولقس 

تؼؾقدا كؿا يسؿقف أهؾ إهقاء ومـ لّػ لّػفؿ وذلؽ لتـػقر الـاس طـ أهؾ العؾؿ كؿا 

 "خـدق واحد مـ أهؾ البدع. معفؿ يفودفاطا لؿـ هؿ  ،بذلؽقصرح ه

يتزطؿ ويتصدر بعض صؾبةالعؾؿ يف : وسئؾ شقخـا طبقد اهلل الجابري ـ حػظف اهلل ـ

لفؿ صبر يف  كبار العؾؿاء الذيـ الؼضايا الـازلة يف الؿـاهج ومعرفة الرجال ويخالػقن

 تقجقفؽؿ يف فؿا ،لسـا مجبقريـ باتباع أحد مـ الـاس أكـا بحجة ،معرفة هذه الؼضايا

 .فقؽؿ؟ هذا إمر بارك اهلل

 : ؾأجاب بكْلُ
 كؿا قال.وأ "ولسـا مجبريـ باتباع فالن": ققلف
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لؽـ ققلؽ هذا مجؿؾ فنكف يحتؿؾ  ،فالن كعؿ أكت لست مجبرًا باتباع :كحـ كؼقل

فنن العبرة لقست  ،جديرًا بؽ أن تػصح الخطل والصقاب ويحتؿؾ الحؼ والباصؾ وكان

فحقـؿا يتـازع الـاس يف أمر مـ إمقر فنكف  بؾ العبرة بالدلقؾ، طالن لذاتفوبؼقل فالن أ

ۈئېئېئېئىئ ﴿ :كؿا قال تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص يجب رد ما تـازطقا فقف إىل اهلل ورسقلف

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

، إىل كتابف الردقالرد إىل اهلل ه :قال أهؾ العؾؿ، [17 :النساء] ﴾ختمتىتيتجثمث

فؼقلؽ هذا يف غاية  ،ملسو هيلع هللا ىلصف يف حقاتف والرد إىل سـتف بعد مؿاتف الرّد إلققوالرد إىل رسقلف ه

طىل قبؿـ هوأن تربط الـاس بؽ أ الػساد والبطالن وٓ يػفؿ مـف أحد إٓ أكؽ تريد

وكان القاجب طؾقؽ أن ، الدطقة شاكؾتؽ مـ الؿتصدريـ لؾعؾؿ والؿتصدريـ مقدان

والؿـفج السديد السؾقؿ  دتربط الـاس بلئؿة الفدى والعؾؿاء الؿعروفقـ بصحة الؿعتؼ

ورثة إكبقاء فنذا  فنن همٓء هؿ ،والؿعروفقـ كذلؽ بالرسقخ يف العؾؿ والـصح لألمة

التحذير مـ رجؾ مـ  يف ويف أمر مـ إمقر أ وقالقا كؾؿتفؿ يف كازلة مـ الـقازل أ

ٕكف حؼ مادام  ماقالقه الرجال وأباكقا بالدلقؾ فساد مـفجف وسقء ملخذه وجب قبقل

فبان هبذا أن هذه الؿؼقلة باصؾة وفاسدة. ،وطىل البقـة والبرهان الدلقؾ مبـقًا طىل
(1)

 

إٓ تعتبر مجرد وكؼقل لؽ يا طبد الحؿقد مخؾقف دّلؾ وبرهـ طىل ما تؼقل  :ثاكقا

أثبت هذه الػرية طـ أحد مـ  ،والدطاوى ما مل تؽـ لفا بقـات فلهؾفا أدطقاء ،دطقى

بالتؼؾقد إذا مل يلخذوا بلققالفؿ يف وطؾؿاء أهؾ السـة يف رمقفؿ لغقرهؿ بالتعّصب أ

 الؿسائؾ آجتفادية.

فنن مـفج السؾػ  ،وأما إذا صدر ذلؽ طـفؿ مدّطؿا بإدلة والحجج والبراهقـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿـفج السؾػل جـاية التؿققع طىل. 

http://vb.noor-alyaqeen.com/t11622/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t11622/
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 الذي يؾزمؽ بلخذ أققالفؿ كؿا سـبّقـ ذلؽ.قه

الذي يؼتضقف سقاق  قوه -ربقع بـ هادي الؿدخظ- وإن كـت تؼصد الشقخ

، ودّلؾ طىل ما تؼقل فـحـ كؼبؾف مـؽ ومـ غقرك، فؼد أبعدّت الـجعة كؿا يؼال ،كالمؽ

حاصؾ قفالحؿد هلل كحـ ٓ كتعصب ٕحد مـ أهؾ العؾؿ ففؿ ما طؾّؼقكا بذواهتؿ كؿا ه

فالشقخ ربقع  ،أي  كان وبالحؼ مع ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا طّؾؼقكا بالؿعصقم ، لبعض الدطاة الؿػتقكقـ

أما يف الؿسائؾ التل لقست ، غقره مل يؾزم أحدا بؼقٍل مـ أققالف يف الؿسائؾ آجتفاديةوأ

كذلؽ كجرحف ٕهؾ البدع بالحجج والبراهقـ الساصعة الـقّرة كالشؿس يف رابعة الـفار 

ء هبامـ كتاب فال يجقز مخالػتفا حقـئذ فنن مخالػتفا تعتبر ردا لألدلة والبراهقـ التل جا

 . ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وسـة رسقلف 

الحجج والبراهقـ فالشارع ووإذا كاكت كؿا بّقـا آكػا فتقى العامل مدطّؿة بإدّلة 

يبقّـ ما طـد الرجؾ  -حػظف اهلل- قفف، الذي يؾزمؽ بؼبقلفا شئت أم أبقتقالحؽقؿ ه

 قوه– لذلؽأهؾ  قمـ الؿخازي والّرزايا والباليا وإن اقتضت الشريعة تبديعف بّدطف وه

بحّؼ حامؾ راية الجرح والتعديؾ يف طصركا الحاضر كؿا قالف العالمة إلباين
(1)

وإن  

 -حػظف اهلل-كثقرا ما يردد  قثؿ يعرضفا طىل غقره مـ أهؾ العؾؿ وه، -رغؿت أكقف

غىل فقف وٓ يؼّر مـ تعّصب لف أ -حػظف اهلل- قفف .ادرسقا الؼضقة بعدل وإكصافبؼقلف 

، وطدم التعصب، واقع الشقخ الؼقيل والػعظ يـادي دائؿا باتباع الحؼ بؾ، غؾقا مػرصا

ولف رسالة يف ذلؽ
(2)

وهذا معروف مشفقر طـف ٓ يـؽره إٓ جاهؾ ، يحارب التعصب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد كالٍم لف يف هذه البدطة  [الؿقازكات بدطة العصر لأللباين]يف شريط - قال الشقخ إلباين  (1)

: وباختصار أققل: إن حامؾ راية الجرح والتعديؾ الققم يف العصر الحاضر وبحؼ -العصرية

 .العؾؿ معفهقأخقكا الدكتقر ربقع، والذيـ يردون طؾقف ٓ يردون طؾقف بعؾؿ أبدًا، و

(2) التعّصب الذمقؿ. 
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ثؿ إن السؾػققـ وهلل الحؿد يف مشارق إرض ومغارهبا مـ أبعد الـاس طـ  ،مؽابر وأ

 مسالؽ الحؾبقة الحزبقة الؿؼقتة. 

هؾ الشقخ ربقع يـُؾِزم بؼقلف فُقبدع  :طبقد اهلل الجابري ـ حػظف اهلل ـ سئؾ شقخـا

 يؾتزم بلققالف يف الحؽؿ طىل الرجال؟؟ ويشـّع طىل مـ مل

 : ؾأجاب بكْلُ
أكا  :أمجعقـ بسؿ اهلل والحؿد هلل وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف

وأطؿالف مـذ أكثر مـ ،قالف وأطؿالـاوأق ،طرفت الشقخ ربقع حػظف اهلل وسدد أققالـا

 الؽتاب وما طرفت أكف يحؽؿ حؽؿًا إٓ ويستدل طؾقف مـ،ثالثقـ سـة

 ،والتعديؾ يف الجرحوهذا يف إحؽام طامة  ،فقؿا فقف إمجاع ،والسـة واإلمجاع 

ثالثة  وهذا اطـل ثبقت جرح الؿجروح لف طـدكا ،يجرح الرجؾ إذا ثبت طـده جرح

 : مصادر

 معروفة بالصدق  التسجقؾ الؿلمقن مـ جفة مقثققة طـدكا :ٕولالؿصدر ا

 .وإماكة

 العدول كؼؾ الثؼات :الثاين. 

 حػظف -الشقخ ربقع  وقد سؾؽ هذا الؿسؾؽ ،مؼآتفوكتب الرجؾ أ :الثالث

وبقـ  حقـؿا كتب طـ سقءة سقد ابـ قطب الؿصري الؿػّؽر الضال الؿضّؾ  -اهلل

 حػظف-وما طؾؿت حتك الساطة أن الشقخ ربقعا ،ضاللف بؿا سجؾف وسطره يف كتبف

الؿتحزبة  وإكؿا هذه فرية افتراها طؾقف ،أبدا ،مبتدع قيؼقل مـ مل يؼؾ بؼقيل فف -اهلل

 ،ٕن الشقخ ـ حػظف اهلل ـ حّطؿ رمقزهؿ وكشػ أستارها ،أهؾ الفقى ،الؿتحذلؼة

ا لقس وهؽذا كؾ صاحب هقى ُيؾِحؼ بلهؾ السـة ويُؾِصؼ هبؿ م ،وبقـ ضاللفا
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 .ملسو هيلع هللا ىلصُبرءاء مـف براءة الذئب مـ دم يقسػ  بؾ هؿ ،فقفؿ

هؾ الشقخ ربقع بـ هادي : ما كصف -حػظف اهلل-سئؾ شقخـا وصل اهلل طباس و

 !؟يخالػف الؿدخظ يؾزم الـاس برأيف ويبدع مـ

 : ؾأجاب بكْلُ
الشقخ ربقع يؾزم أحدًا برأيف ويبدع مـ يخالػ  :يخالػف ويؼقل أكا أريد مـ الذي"

هذا ققل مبتدع  :يؼقل يف ضقئفاويـؼؾ إدلة وغقرها قرأي إكؿا ه لقس لفقه ،ٓ ،يفرأ

مـ الؿؿؽـ أن يؼقل ٕكف ما دام جاء وقد بان مـفجف يسؿك مبتدطا  :هذا بدطل :ٓ يؼقل

لؽـ كؼقل مـ اإلخقان إذا كاكقا يخالػقكف يف رأي فؾقذهبقا  :بالدلقؾ وٓ ُيبِدع أحدًا إٓ

 .اجعقه ويتؽؾؿقا معف ويردوا طؾقفير وولقـاضروه أ

صقيؾة كتب هذه الؽتب لؽـ ما وجدكا أحدا رد طؾقف بالعؾؿ  مـذ مدة !سبحان اهلل

كحـ  ،ومـ هذه الؽؾؿات التل ٓ ترضل اهلل ورسقلف الؿـابزات أبدا إكؿا فؼط مـ هذه

 .كريد الحؼ

مل ُيسّد باب الشّر ٓكػتح طىل مصراطقف قل
(1)

." 

كقػ الرد طىل الذيـ يؼقلقن إن  :ما كصف -حػظف اهلل-ازمقل وسئؾ شقخـا محؿد ب

 ؟الشقخ ربقع يؾزم الـاس بتبديع أطدائف وأن هذا لقس مـ الؿـفج السؾػل يف شلء

أكا ٓ أطؾؿ أن الشقخ ربقع يؾزم الـاس بتبديع أطدائف والذي أطؾؿف أن " :الجقاب

يف طؿره بخقر أن الشقخ حريص الشقخ حػظف اهلل ورزقف اهلل الصحة والعافقة وأصال اهلل 

طىل كشر السـة وحريص طىل تبققـ السـة وحريص طىل التحذير مـ البدطة ومـ أهؾفا 

سؿع مـ أهؾ البدع يصػ حال أكاس تؾبسقا بالبدطة أكف يبقـ ذلؽ بالدلقؾ  وفنذا سلل أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ه1431رمضان  3)ل يف لقؾة الجؿعة الؿؽ طؼب درسف يف الحرم (1)
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ب حقـؿا يبقـ هذا بالدلقؾ إكؿا يريد أن هذا الشخص الذي سؿع الدلقؾ إذا كان صال قوه

ٓ يؾزم أحد بتؼؾقده  قطؾؿ يػفؿ أن يصدع هبذ الحؼ وأن يبقـ هذا الحؼ بالدلقؾ وه

بإخذ بؼقلف بدون حجة وبرهان هذا الذي طؾؿتف مـ حال الشقخ ربقع حػظف اهلل وٓ وأ

كعؾؿ أن الشقخ ربقع لزم الـاس بتبديع أطدائف إكؿا الشقخ ربقع يؾزم الـاس باتباع الدلقؾ 

قػ الدلقؾ ببدطقة ما فعؾف فالن وقام الشقخ ببقان آمر لطالب العؾؿ فنذا دل الدلقؾ و

فطالب العؾؿ ٓ بد أن يتبع هذا الدلقؾ وإٓ كان تاركًا لؽتاب اهلل ولسـة رسقل اهلل 

ولؾؿـفج الذي كان طؾقف السؾػ ولعؾ مـ كؼؿ أن الشقخ ربقع يؾزم الـاس بتبديع أطدائف 

بلن الشقخ ربقع حػظف اهلل ٓ كعؾؿ أكف يعادي همٓء  مل يػفؿ هذ الققع وهذا الحال طؾؿاً 

الذيـ طاداهؿ مـ أجؾ أمقر شخصقة وٓ كعؾؿ اكف طادى همٓء الذيـ طاداهؿ مـ أجؾ 

أمقر ترجع إىل مصالحف وإكؿا الذي كعؾؿف وٓ كزكل طىل اهلل أحد أن الشقخ إكؿا طادى 

 ".السؾػ الصالح مـ طادى وحذر مؿـ حذر لؿخالػتفؿ لؾؽتاب والسـة ولؿـفج
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 الفصل الرابع

 أىُ مضٔع٘ للْقتّجلسح ّالتعدٓل تصٍٔدِ يف عله ا

أكا ما أحب أصال أن أدخؾ معفؿ يف مثؾ  :قال طبد الحؿقد مخؾقف ـ هداه اهلل ـ

وما أحب أن أضّقع وقتل يف مثؾ هذه  -يف الؿسائؾ الؿـفجقة :أي–هذه إشقاء 

 اس كـتؿ طادي.؟إمقر....أكتؿ قبؾ ما يجقئ همٓء الـ

 كٌؾ يضرب لجفتف  :فؼال لف السائؾ

إمقر كاكت سؽـة  ،ساكتةقالؿفؿ كاكت إم": فؼال لف طبد الحؿقد مخؾقف

 .يعـل

 .كعؿ كاكت ساكـة :فؼال لف السائؾ

أكا أققل ، خالص يجئ واحد يجعؾ لؽؿ مثؾ هذه البالبؾ وكذا :فؼال لف مخؾقف

أي يف مسائؾ " وقتؽ يف مثؾ هذه إشقاء بدل ما تضقع، لؽ أن لـ تخرج بـتقجة

 .اذهب طـد الشقخ واستػد مـف يف مسائؾ العؾؿ أفضؾ، " الؿـفجقة

 : لـا وقػات مع هذا الؽالم الؿستفجـ :قلت

  :أّال
ومـ هذه الؼقاطد مثال الذي قعدها هذا  :قال شقخـا أمحد بازمقل ـ حػظف اهلل ـ

قضقا يف هذه الؿسائؾ صّقب اشتغؾقا بالعؾؿ الرجؾ ققلف أكف يؼقل لؾشباب اسؽتقا ٓ تخ

يف الؿسائؾ السؾػّقة مـ التحذير مـ أهؾ البدع  صقب يعـل كلكف يبـل قاطدة ٓ تتؽؾؿ

 ؟وإهقاء ٓ تخض يف هذا الباب وأغؾؼ هذا الباب صقّب ما الـتقجة
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الـتقجة أن الشباب يسؿعقا لؽّؾ مادامقا طـدهؿ مـ أهؾ الحؼ وأهؾ الخقر لذلؽ 

اب لؿا استؿعقا لؿحؿد حسان واستؿعقا لؾحقيـل وجدكا يف بعض الشباب الشب

السؾػقبـ يف الجزائرأهنؿ تلّثروا هبمٓء الؿـحرفقـ فلصبحقا طـدهؿ شبفات واكحرافات 

صقب ما السبب ، ذلؽقيف مسللة الخروج طـ الحؽام ويف مسللة تؽػقر الـاس وكح

السؾػ هذا الرجؾ طبد الحؿقد  السبب هذه الؼاطدة الػاسدة التل يرّد هبا مـفج

 حقـؿا قال اسؽتقا وٓ تشتغؾقا بؿثؾ هذه إمقر.، مخؾقف

 : ثاىٔا
فؾقٓ أن اهلل تعاىل جعؾ  ،هذا إن دّل طىل شلء فنكؿا يدل طىل ضقاطف يف هذا البابو

 ،وٕصبحـا مثؾ أهؾ الؽتاب ،الجرح والعديؾ سببا لحػظ ديـف ما بؼل لـا ديـ ُيّتبع

 ،ويؼقل مـ شاء ما شاء وٓ ُمعترض طؾقف ،ٕهقاء يف الّديـ ما لقس مـففُقدخؾ أهؾ ا

ٹڤڤڤڤڦڦ ﴿ :فـُؾعـ كؿا ُلعـ أهؾ الؽتاب قال تعاىل

چ چ   *ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .[07 ،07: املائدة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

كقػ يرد طىل مـ : ما كصف -حػظف اهلل-سئؾ شقخـا محؿد بـ هادي الؿدخظ 

وبلن الؿرء ٓ يسلل يقم الؼقامة طـ الحؾبل ، رح والتعديؾ مـ ضقاع الققتيؼقل إن الج

وٓ طـ الؿغراوي.
(1)

 ؟؟؟

 : ؾأجاب بكْلُ

لقس هذا " أّما أّن الجرح والتعديؾ مـ ضقاع الققت فـؼقل لؼائؾ هذه الؿؼالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ هتتؿقا هبذه إمقر ويقم الؼقامة : وهذه الشبفة الشقطاكقة يبّثفا بعض أهؾ الػتـ كلبل مـؼاركؼقلف (1)

 كبرت كؾؿت تخرج مـ فقف. ،ٓ تسللقن ٓ طـ طظ الحؾبل وٓ طـ غقره
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ِؽ فاْدُرجل الجرح  ،الؿؼالة يفرف بؿا ٓ يعرف فالؼائؾ لفذه ،كؿا تؼقل العرب "ُطشُّ

 ،-الحؿد وهلل–واستؼامت بسببف الّشريعة  ،وأقام بف الؿّؾة ،الّتعديؾ حػظ اهلل بف الّديـو

ّٓ ما صّح طـ رسقل اهلل  إحؽام يف يلتـا فؾؿ الّديـ بف اهلل حػظ ألقس كذلؽ؟؟  ،ملسو هيلع هللا ىلصإ

وما كان ضعقػًا ويحتاج إىل جابر  ،أخذكاه وما مل يصّح رددكاه ألقس كذلؽ؟؟ ما صّح 

ّٓ تركـاه دكاأوقػـاه: فنن وج ًٓ: حػظ اهلل بف الّديـ ،الجابر وإ حػظ اهلل بف ُسـّة  ،هذا أّو

 :َمتُْؾقٌ  :والّذكُر ذِكران ﴾ ڳڳڳڱڱڱڱ﴿ القطد تؿثقؾ وهذا ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

 ملسو هيلع هللا ىلصخطابًا لـساء الـبّل  وهذا قد ُجؿع يف ققلف تعاىل ،الُسـّة قوه :وغقر َمْتُؾقّ  ،الؼرآن قوه

ـّ  ڳ  ڳ ڳ﴿ -إيش- ﴾گ ڳ گ گ گ﴿ :-ورضل اهلل طـف

 ىائ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصوالِحؽؿة هل سـّة رسقل اهلل  ،الُؼرآن فآيات اهلل هل ﴾ڱ

كر غقر الَؿتْؾُ  ففذا ِحػٌظ لفذه، ﴾ائەئەئوئ  قالِحؽؿة: حِػظ اهلل هذا الذِّ

ڳ  ڳ ڳ   ڳ گ گ گ گ﴿ؿ ــعتـا سؿـف مـــقال اهلل فـذي قـال

رك فحػظ اهلل تبا ،ملسو هيلع هللا ىلصوالِحؽؿة هل أحاديث رسقل اهلل  آيات الؼرآن ﴾ڱ

وُرّدت روايات  ،روايات مـ ُتمخذ روايتف وتعاىل هذا الّديـ بالجرح والتّعديؾ فُلخذت

 .مـ ُترد  روايتف

 ًٓ  .الّديـ حػظ اهلل بف :فلّو

  .وإِفؽ إّفاكقـ ،محك بف الّشريعة مـ وضع القّضاطقـ :وثاكقاً 

 الّروايــــف ُؾـفاوإّكؿا سبقـ القْحقانِ  ُأْصؾِؼ طؾقفؿا قد ثاين وحٌل  ملسو هيلع هللا ىلص الـبّل  فُسـّة

راي إىل فاْفتؼَر الّراوي ـِ الّرسقلِ  الؿروي لِِصّحةة الدِّ  ٓ ِسّقؿا َمْؼبقلِ  مـ الؿردودُ  لُقعؾؿ ط

ـَ  الِػتـ تظاهر طـد ـَـ ولبس إفِؽ الُؿْحِدثق  .بالسُّ

حتّك  ومّقزوا صحقحفا مـ ُمػتَرىة إمّ  ُكصِح وبـُصرِة الّديـ  إئّؿف ذلؽ طـد فؼام
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أقام اهلل بف  والجرُح والّتعديؾ ،هبذا الّشريعة جّؾ وطال فحؿك اهلل ترى كؿا ؼّقةً َصَػْت ك

فالن هذا  ،فالن هذا كاصبل احذرهُ  ،خارجل احذرهُ  فالن هذا :وذلؽ يؼقل لؽ ،الِؿّؾة

فالن هذا ُمرجل  ،فالن هذا َقَدِري احذرهُ  ،احذرهُ  فالن هذا شقعل ،رافضل اِحذرهُ 

امتثاٌل قفتسقرطىل الّطريؼ وهذا ه ،تحذر َأهؾ إهقاء :معـاهما معـك ذلؽ؟؟  ،احذرهُ 

ـا چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ :وتعاىل تبارك لِؼقِل ربّ

 .[214]األنعام: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

إّكُف مـ َيِعش مِـؽؿ فسقرى اختالفًا  :قد حّذَر مـ ذلؽ قبَؾ ُوققِطف فؼال ملسو هيلع هللا ىلصوالـّبّل 

قا طؾقفا وُسـّة الخؾػ كثقرًا فعؾقؽؿ بُسـّتل اء الّراشديـ الؿفدّيقـ تؿّسؽقا هبا وطضُّ

ويؼقل  ،وكّؾ بدطٍة ضاللة ،وُمحدثاُت إمقر فنّن كّؾ ُمحدثٍة بدطة بالـّقاجذ وإّياكؿ

الؼدرّية مُجقس هِذه إُّمة إن َمرضقا فال َتُعقدوُهؿ " :طؾقف الّصالة والّسالم طـ الؼدرّية

ركا  "فالَ ُتشّقُعقهؿ وإن ماتقا بؼّقة  مـ الؼدرّية صؾقات اهلل وسالُمُف طؾقف وهؽذافحذَّ

ًٓ  وإّكؿا كذكر ،الـّصقص التل وردت طـف يف هذا الجاكب ولقس هذا بؿؽان بسطِفا مثا

 .يف التّحذيِر مِـ البدع وأهؾفا ملسو هيلع هللا ىلصوبف ُيستدّل طىل الباقل مـ بؼّقة إمثؾة القاردة طـف 

ر مِـ همٓء الؼدرّية وتبّرأ حّذر مِؿَّ  قد -طـفؿا تعاىل اهلل رضل–وابـ ُطؿر  ـ؟ حذَّ

رأيتُؽ  ،ـ رمحفؿ اهلل تعاىل ـ مـ الّتابعقـ وأتباطفؿ مـفؿ وطىل هذا كشل أئّؿة اإلسالم

 –يا بـّل ٕن أراك تخرج مـ حاكة  ،إّكف ُمرجل ٓ ُتؿاشقف :كعؿ: قال :تؿشل مع َصؾؼ: قال

َصؾؼ ُيصّؾل ويصقم ويتعبّد  ،ُشرب الخؿر أحّب إيّل مـ أن تؿشل َمع صؾؼ محّؾ  -يعـل

أّما الذي يشرب الخؿر ما يـسب  ،لؽـ إيش؟ بدطتف أطظؿ يـسبفا إىل الّديـ ...ُمتزّهد وو

يـ شرب الخؿر  ،كسبف إىل الّديـ ُطؿقم الؿسؾؿقـ يُرّدون طؾقف بلّن الخؿر حرامقل ،إىل الدِّ

ّٓ  صاحب البدطة ُيؾبِّس طىل لؽـ  عؾؿاء فشّددوا يف هذاال الـّاس فقخػك أمره ٓ يعرفف إ
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 .والّتعديؾ الباب َفحػظ اهلل بف إيش؟ الِؿّؾة وحػظ اهلل بف إُّمة: هذا الجرح

 : قسؿقـ كخُؾص مـ هذا إىل أّن الجرح والّتعديؾ طىل :فنذن

 يتعّؾؼ بالّرواية :قِسؿ. 

 يتعّؾؼ بالّدياكة :وقِسؿ. 

هذا  :ل الّرواية فـؼقلقد اكتفك بذهاب رجا وإن كان قفف الؿتعّؾؼ بالّرواية فلّما

إىل آخره: إن كان قد ذهَب همٓء ..ضعقػ وهذا ثؼة وهذا صدوق وهذا ُيخطل وهذا

ـّ آشتغال هبا باٍق إىل ـُ  ،يقم الؼقامة وُدّوكت الّروايات لؽ ُكصّحح  -نأ–فـح

ّٓ َطْجب  وُكضّعػ وُكضّعػ أققام قد صاروا ُترابًا ورماداً  واستحالقا ما بؼل مـفؿ إ

 !هؾ هذا الؿؼصقد مـ هذا؟ !فقفؿ؟ هؾ هذا تشّفقًا لؾّطعـ ،َكبالذّ 

  ملسو هيلع هللا ىلصُسـّة رسقل اهلل  الؿؼصقد مـف ِحػظُ  ،ٓ
ّ
ـُ كؼقل هذا حديٌث ضعقػ فقف طظ فـح

طظ بـ زيد بـ  ،بـ جدطان الفاشؿل الؽقيف ضعقػ وكبر فتغقّر وصار يتؾّؼد بـ زيدا

ّٓ طجب الّذكب اهلل أطؾؿ بف أيـ  أن؟ تراب: قد اكدّق ُترابف حتّك ماقجدطان أيـ ه بؼل إ

 وففؾ كحـ كتؽؾؿ يف طظ بـ زيد بـ جدطان مثالً ٕجؾ هذا؟ أ ،مـ إرض أن مؽاكف

الّرواية؟ ٕجؾ حػظ الّرواية وٓ ُيثبت هبا ُحؽؿ مادام ٓ يقجد متابع لفا  ٕجؾ ِحػظ

ّٓ أن فالجرح والّتعديؾ لؾّرواية وإن  ،فال ُيؿؽـ أن كؼبؾف فتؼّقى بف كان مات أصحابف إ

كّؾؿا بؼل إكسان يستدّل بحديث فالجرح والتعديؾ لرجال  ،باٍق إىل يقمـا هذا العؿؾ

ـُ أن بلكػسـا حقـؿا كدّرس أبـاءكا يف الؽّؾّقات: كّؾّقة، باقل الّرواية  ألقس كذلؽ؟ كح

الػؼفقة  ؿسائؾالشريعة كّؾّقة الدطقة وأصقل الديـ كّؾّقة الحديث مـ باب أوىل كليت إىل ال

صاحبف  كذا واستدّل  :الؼقل إول :وكؼقل اختؾػ العؾؿاء يف الؿسللة طىل ثالثة أققال

الؼقل إول  أّما ،كذا واستدّل صاحبف بؽذا :الثالث، الثاين كذا واستدّل صاحبف... ،بؽذا
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ألقس  !أجقبقا ٓ؟ أبـائل وألقس كذلؽ أ ،فضعقػ ودلقؾف كذا ٕن يف إسـاده فالن

اهلل إرض ومـ طؾقفا ما بؼل يف الدكقا  وإىل أن يرث ،إىل يقم الـاس هذا !كذلؽ؟

طىل ُحؽٍؿ مـ إحؽام فالطعـ يف الّرواة باٍق  ملسو هيلع هللا ىلصُمستدّل يستدّل بإحاديث طـ الرسقل 

والؽالم فقفؿ كلشخاص قد اكتفك  ،رجالف ماتقا :مـ كاحقة قفف ،وإن كاكقا قد ماُتقا

لفؿ تضعقػا لرواياهتؿ وتصحقحًا لروايات أخريـ باٍق  كحؽاية مدّون لؽـ الؽالم فقف

 .الّساطة إىل أن تؼقم

وهذا باٍق ما بؼَل طىل  ،ٕجؾ الّدياكة الؽالم يف الجرح والّتعديؾ :الؼسؿ الثاين

بقـ أهؾ السـة ومخالػقفؿ مـ أهؾ إهقاء  فنّن هذه البسقطة تجؿع ،إرض ُمسؾؿ

الذي حّذر مـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوهؿ معـا اّتباطًا لرسقل اهلل  سّقؿاوالبدع فال بّد مـ التحذير مـفؿ ٓ

 ُيحّذر مـ البدع قبؾ حدوثفا ومـ أهؾفا - ملسو هيلع هللا ىلصفنذا كان الـبل  ،حدوثفا ومـ بدطفؿ قبؾ

كؽقن أشّد  أٓ يجب طؾقـا أن !قبؾ أن يراهؿ فؽقػ بـا كحـ وقد رأيـاهؿ وطاشقا معـا

 !تحذيرًا؟

قائؾ  ،ضائع العؼؾ قائؾف :ٌع لؾققت أققلوالّتعديؾ ضقا بلّن الجرح :فالؼقل :إذن

ومـ كان ٓ  ،ومادام ضائع العؼؾ فؿثؾ هذا ٓ يػفؿ الحّجة ،ضائُع العؼؾ هذه العبارة

ٓ يػفؿ  مـ" الُحّجة فالعؾؿاء ُمجؿعقن طىل طبارة واحدةٍ يف هذا وهل ققلفؿ يػفؿ

أن يؽقن صاحب  اوإمّ  ،هذا ٓ يػفؿ ضائع العؼؾ ،بس "الُحّجة ٓ يـبغل أن ُيخاصب هبا

گ ﴿ :وطال هقى وصاحب الفقى يؽقن جقابف بالحّؼ الذي سؿعتؿ وقد قال رّبـا جّؾ 

 .كعؿ ،[27]األنبياء:﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ُسئؾت طـفؿ ورأيت  إذا ،كعؿ (اهلل ٓ يسللـل طـ فالن وٓ طـ فالن) :وأّما كقكف

رأيُت الـّاس يضّؾقن  وإذا ،د تقّجبالـّاس يضّؾقن بسبب ذلؽ اإلكسان إذا ُسئؾت طـف فؼ
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 بقان الحّؼ لؾـّاس وتحذيرهؿ مـف ٕن هذا

ّ
مـ باب إمر  بضاللف فؼد وجب طظ

فنن ُسئؾَت  ،الّشرّ  بالؿعروف والـّفل طـ الُؿـؽر ودطقة الـّاس إىل الخقر وتحذيرهؿ مـ

ؽـ همٓء ول ،طؾقؽ طـُف فؼد تقّجب طؾقؽ وإن مل ُتسلل طـف وقام الُؿقجب فؼد تقّجب

ـِ  :ُيريدوكؽ أن تؽقن مّؿـ يؼقل  :واهلل جّؾ وطال يؼقل ،الباصؾ وأهؾف اسؽتقا ط

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

فنذا رأيت الُؿـؽر والباصؾ يـتشر فلكت  ،هذا أمر رّبـا لـا ،[203ل عمران:]آ ﴾ۀ

إذا زاد ورأيت أن هذا باصؾ ويتلكّد إمر  ٓ؟ وأكت تعؾؿومّؿـ يـدرج تحَت هِذه أية أ

 کگگگ﴿طباده الؿممـقـ  اا جّؾ وطال واصػً ـمـ يغتّر بف ويؼقل رّبـ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ

 هذه صػات :﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڻ ڻ ڻ

 أن يجعؾـا وإّياكؿ مـفؿ... كسلل اهلل جّؾ وطال، الؿممـقـ

أهؾ يـسػ الجرح والّتعديؾ ُكّؾف ويؼػ يف وجف الّطعـ يف  -الحؾبل :أي–الّرجؾ 

 ويليت إىل قضقة ُجزئقة وهل رّد بعض الُجزئقات يف الجرح والبدع والُؿـحرفقـ إهقاء

كّؾفا ومع  ويليت يػعؾ هذه إفاطقؾ ،الُؿػّسر ويرّد الجرح الُؿػّسر ُكّؾف خالفًا لؾعؾؿاء

ـُ إذا  ،هذا باصؾ !الُغؾقّ  ذلؽ سؾػل والذيـ ُيبّقـقن الحؼ ويردُّون طؾقف ُهؿ أهؾ فـح

ّٓ ُسئؾـ لـا يف أطؿالـا مـ الّشغؾ ما  ،واهلل ٓ كتؽّؾؿ طـف ابتداءً  ا طـ هذا وأمثالف ُكجقب وإ

لؽـ  ،متـًا يسقرًا ويرى هذا...ما كجد وقتاً قأبـائـا يتؿـّك يدرس ول يؽػقـا يليت إلقـا بعض

كؾف اهلل طؾقفا ٓسّقؿا وهمٓء يـشرون ويف العامل  مـ إماكة التل ائتؿــا إذا ُسئؾـا هذا

 .كعؿ أي ،فال ُبّد مـ بقان الحّؼ يغضب مـ غضب ويرضك مـ رضل يـتشرون

مـ أطظؿ طالمات أهؾ إهقاء والبدع قديؿا وحديثا أهنؿ يؽرهقن الؽالم يف  :اثالثً 
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فالسـل السؾػل الصادق ٓ يحصؾ مـف شلء مـ  ،-ولؽّؾ ققم وارث-أهؾ إهقاء 

 ،أهؾ العؾؿ ٕهؾ إهقاء والبدع ٓ يغضب لشلء مـ جرح الجارحقـ مـ قفف ،ذلؽ

بؾ كان يجب طؾقف أن  ،بؾ غضبف وتعّصبف ومقآتف ومعاداتف مـقط بالسـة ٓ بالبدطة

وهذه مخالػة صريحة مـف ٕصؾ طظقؿ مـ أصقل أهؾ السـة  ،يغضب مـفا ٓ لفا

 فالسـل السؾػل إذا ذكرت طـده إهقاء والبدع ٓ يدافع طـفا إصالقًا فضال ،والجؿاطة

 ،أن يؽره الؽالم يف ذلؽ فضال أن يرمل إخقاكف الذيـ أسؼطقا طـف القاحب الؽػائل

تحريض العامة طؾقفؿ ووالقاجب طؾقف الؿمازرة والؿساكدة ٓ رمقف إلخقاكف بالعظائؿ 

وكان  ،-ووصػفؿ بإوصاف الؼبقحة الؿشقـة ـ والسؾػل ٓ يتجـك طىل السؾػققـ

اّتباع أهؾ أهقاء والدفاع طـفؿ وُكره الؽالم فقفؿ القاجب طؾقف اتباع الحؼ وأهؾف ٓ 

وقد ذكركا بعض كالم السؾػ يف ، كالحؾبل والحقيـل وغقرهؿ مـ الؿخالػقـ لؾحؼ

هذا إصؾ الذي خالػ فقف طبد الحؿقد مخؾقف أهؾ السـة والجؿاطة فؾقراجع.
(1)

 

سة مع الؼدرة طدم بقاكف لؾؿسائؾ السؾػقة والتحذير مـ الؿبتدطة والحاجة ما :ارابعً 

طىل ذلؽ لقس مـ مـفج السؾػ يف شلء ٕكف مـ كتؿان الحؼ الذي حّرمف اهلل تعاىل قال 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ :طزوجؾ

ہہ ﴿ :وقال تعاىل ،[217 :]سورة البقرة آية ﴾ۓۓ﮲﮳﮴

﮺  ﮶  ﮷ ﮸ ﮹  ﮴  ﮵ ﮲  ﮳ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

     ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼   :]سورة البقرة آية ﴾﮻

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ :وقال تعاىل ،[203

 ﴾ائائەئەئوئوئۇئۇئ﴿ :وقد قال تعاىل ،[270: ]آل عمرانأية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(354 -  346)ص  ظراك  كر بعض كالم السؾػ  يف هذا إصؾـذوس (1)
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 .[230 :]سورة البقرة آية

مـ صػات الزائغقـ الؿؿقّعقـ الؿـتسبقـ إىل  قمؿا ذّم اهلل بف طؾؿاء القفقد وه قوه

ؾؿف فؽتؿف مـ سئؾ طـ طؾؿ يع»: ملسو هيلع هللا ىلصالعؾؿ هبتاكا وزورا مـ هذه إمة وقد قال الـبل 

.«ألجؿف اهلل يقم الؼقامة بؾجام مـ كار
(1)

 

يجب طىل : قال الشقخ أمحد الـجؿل  ،ملسو هيلع هللا ىلصمـ أطظؿ الغش ٕمة محؿد  قوه

وطرفقا الؿـاهج  ،الذيـ طرفقا الؿـفج السؾػل :صالب العؾؿ أصحاب الؿعرفة

 ،طبوأن يؾؼقا الخ ،وأن يتؽؾؿقا ،وأن يؼقلقا ،يجب طؾقفؿ أن يبقـقا لغقرهؿ :إخرى

الذي  :الذي يجب أن يتبع والباصؾ :ويف كؾ مـاسبة الحؼ ،وأن يقضحقا يف كؾ مؼام

فنهنؿ ٓ يعذرون  ،أما الذيـ سؽتقا طـ بقان الحؼ لؾـاس :ويجتـب ،يجب أن يترك

كحـ لسـا مع  :قالقاقحتك ول :فنهنؿ ٓ يعذرون ،كحـ لسـا معفؿ :قالقاقول ،بسؽقهتؿ

.إٓ أن يـؽروا ما هؿ طؾقف مـ الضالل :يؼ الحؼأهؾ هذه إحزاب الضالة طـ صر
(2)

 

هذا الذي خرج طـ الحؼ متعؿدًا ٓ  :وقال شقخـا صالح الػقزان ـ حػظف اهلل ـ

ويػضح خزيف حتك يحذره  ،بؾ يجب أن ُيؽشػ أمره ،يجقز السؽقت طـف

تر * ٕكـا إذا سؽتـا طـف اغ-، وٓ يسعـا السؽقت طـف، وكحذر الـاس مـف ،.كبقـ.الـاس

 ،فنن الـاس يغترون بف ،ٓسقؿا إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقؾؿ وثؼافة :بف الـاس

 .فالؿسللة خطقرة جداً  ،الحاصؾ أنقكؿا ه ،هذا مـ الؿػؽريـ !ويؼقلقن هذا ممهؾ

اتركقا  :يؼقلقن ،طؽس ما يؼقلف أولئؽ ،وهذا فقف وجقب الرد طىل الؿخالػ

هبذا هتؾؽ  ،حرية الؽؾؿةووحرية الرأي  ،حترامفودطقا الـاس كؾ  لف رأيف وا ،الردود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمحد   (261،)ســفابـ ماجف يف و (3658،)ســفداود يف قوأب (،2649أخرجف الترمذي ) (1)

 . (6284)صحقح الجامعوصححف إلباين يف ، (2/344)

(2) الػتاوى الجؾقة (54 - 48: )ص. 
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لعؾؿفؿ  ،بؾ فضحقهؿ ورّدوا طؾقفؿ ،السؾػ ما سؽتقا طـ أمثال همٓء ،إمة

 ،بؾ ٓبد مـ بقان ما أكزل اهلل ،وكحـ ٓ يسعـا أن كسؽت طـ شرهؿ ،بخطرهؿ طىل إمة

 ڻڻڻڻۀۀہ﴿ :ال اهلل فقفؿـذيـ قـمـ ال ،اتؿقــإٓ فنكـا كؽقن كو

: ]البقرة ﴾ے ۓۓ﮲﮳﮴ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

فنكف يتـاولف الذم  ،بؾ يتـاول إمر مـ سؽت طـف ،فال يؼصر إمر طىل الؿبتدع ،[217

وهذه وضقػة الردود العؾؿقة الؿتقفرة  ،التقضقح لؾـاسوٕن القاجب البقان  ،العؼابو

فال ، وُتحذر مـ همٓء، أن يف مؽتبات الؿسؾؿقـ كؾفا تذب طـ الصراط الؿستؼقؿ

احترام الرأي أخر إٓ مضؾؾ كاتؿ وحرية الؽؾؿة وفؽرة حرية الرأي  يروج هذه الػؽرة

  .لؾحؼ

 ،بقان الحؼقالؼصد ه ،كتؽؾؿ يف الـاسوما قصدكا أن كجرح الـاس أ ،كحـ قصدكا الحؼ

 قلؽـ مع إسػ ل، فال يجقز السؽقت طـ أمثال همٓء، وهذه أماكة محؾفا اهلُل العؾؿاءَ 

ففذا ٓ ، إىل غقر ذلؽ مـ القساوس، هذا متسرع :مل يرد طىل أمثال همٓء قالقايليت طا

ل أهؾ العؾؿ أن يبقـقا لؾـاس شر دطاة الضالل  ٓ يخّذلفؿ ،ُيَخذِّ
(1)

. 

والرّد طىل الؿخالػ أصؾ مـ أصقل  :وقال شقخـا ربقع بـ هادي ـ حػظف اهلل ـ

وسـة الـبل  ،ىل ذلؽ كتاب اهلل تعاىلدّل ط ،الديـ وقاطدة مـ ققاطد شريعة رب العالؿقـ

 ودل طؾقف كذلؽ إمجاع السؾػ مـ تبعفؿ مـ طؾؿاء السـة أمجعقـ ،ملسو هيلع هللا ىلص

الرجؾ : ققؾ لإلمام إمحد بـ حـبؾ  ،باب طظقؿ جؾقؾ مـ أبقاب الجفاد قوه

إذا صام وصىل  :فؼال ،؟يتؽؾؿ يف أهؾ البدعوأ ؟أحب إلقؽ ،يصقم ويصظ ويعتؽػ

 هذا أفضؾ. ،لؾؿسؾؿقـقوإذا تؽؾؿ يف أهؾ البدع فنكؿا ه ،فلـػس قاطتؽػ فنكؿا هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح السـة (68 - 67: لؾبرهباري )ص. 
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 أن أققل فالن كذا وفالن كذا : وققؾ لف

ّ
إذا سؽَت أكَت  :فؼال ،إكف يثـؼؾ طظ

 !؟فؿتك يعرف الجاهؾ الصحقح مـ السؼقؿ ،وسؽُت أكا

 ،هؾ يسعـا كحـ صالب العؾؿ السؽقت طـ الؿبتدطة :ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ 

باب طىل مـفج السؾػ دون ذكر الؿبتدطة بلسؿائفؿ؟ وكربل الطالب  .والشَّ

 :ؾأجاب بكْلُ
فنذا تصدى فالن  ،واهلل يذكرون بلوصاففؿ ويذكرون بلسؿائفؿ إذا دطت الحاجة

باب ويجّرهؿ إىل الباصؾ ُيذكر باسؿف إذا دطت الحاجة إىل  ،لؾزطامة وققادة إمة والشَّ

 .ذكر اسؿف فال بد مـ ذكر اسؿف

ؾػققـ يف مصر كان يدرس وهؽذا طؿقمات وطؿقمات فؿا  :بةوبالؿـاس أحُد السَّ

 ثؿ بدأ ُيصّرح بالجؿاطات وبإشخاص. ،يػفؿقن

 لقش يا شقخ ما طّؾؿتـا مـ إول؟ :قالقا

 وأققل لؽؿ كذا. ،أكا كـت أططقؽؿ كثقرًا مـ الدروس وأققل لؽؿ كذا :قال

واهلل ما ففؿـا. :قالقا
(1)

 

هؾ مـ مـفج السؾػ  :ما كصف -حػظف اهلل-دي الؿدخظ وسئؾ شقخـا زيد بـ ها

وكذلؽ السؽقت طـ تبديع  ،السؽقت طىل دطاة أهؾ البدع مراطاًة لبعض الؿصالح

 الؿبتدع والتحذير مـف مراطاًة لؾؿصؾحة؟

 :ؾأجاب بكْلُ
لقس مـ مـفج السؾػ السؽقت طـ أهؾ البدع الداطقـ إلقفا مراطاة لبعض 

وٓ شؽ أن درء  ،ر البدع يف الؿجتؿعات يػسد أهؾفاالؿصالح: وذلؽ ٕن اكتشا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ـة  .سمال صرح طىل فضقؾتف يف خاتؿة الؽتاب  شرح أصقل السُّ
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كؿا ٓ يجقز السؽقت طـ ذكر الؿبتدع بؿا فقف:  ،الؿػاسد مؼدم طىل جؾب الؿصالح

وٓ بّد مـ  ،فال بّد مـ ذكره ببدطتف ،ٕنَّ السؽقت طـف يسبب ضررًا طىل الؿجتؿع

ّسا ومعـكوكؾ ذلؽ طـد الؼدرة طىل البقان ح ،التحذير مـف: كصقحة لؾؿسؾؿقـ
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)147ص )السمال الثامـ والثالثقن  (1)
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 الفصل اخلامس

 يف حهه امتحاٌ الياع بأٍل البدع

لؿا امتحـ بلهؾ البدع وإهقاء كالحقيـل  -هداه اهلل-طبد الحؿقد مخؾقف 

أقام الدكقا ومل يؼعدها وأصبح ، والحؾبل والعدوي وغقرهؿ ودافع طـفؿ دفاطا مستؿقتا

لة امتحان إشخاص بلهؾ كلن مسلويتباكك طـد العقام الذيـ يجفؾقن هذه الؿسللة 

البدع إذا كاكت لؾحاجة مـفج دخقؾ طىل أهؾ اإلسالم وفعؾ قبقح مستفجـ لقس طؾقف 

، وهذا إن دّل طىل شلء فنكؿا يّدل طىل أكف ضائع مسؽقـ يف هذا الباب ،أثارة مـ طؾؿ

ويؿشل طىل خطك الحؾبل
(1)

كؿا وسؿف بذلؽ شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف  

 -طبد الحؿقد مخؾقف :أي– هذا :مـ كالمف ـ بؼقلفشقئا وذلؽ بعدما سؿع اهلل ـ ـ 

 -أي الشقخ ربقع-حّذروا الـاس مـف وبؾغ الشباب هـاك أين  ،يؿشل طىل خطك الحؾبل

  اهـوبّؾغ فركقس وغقره يحّذرون الـاس مـف وٓ يخافقن يف اهلل لقمة ٓئؿ...  ،أحّذرمـف

وإن رغؿت أكقف -الػة طـ السؾػ فؿسللة آمتحان بإشخاص هل سـة س

لسان حالف مـ التباكل طـد العقام بلهنؿ قولقس بدطا مـ الؼقل كؿا ه، -الؿبطؾقـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بحب أئؿة -قديؿاً  –لؼد امتحـ الـاس و":  (7)الدرر الؿتأللئةكؿا يف  مع أن الحؾبل قديؿا قال (1)

 وقع مثؾ هذا بؾ قد !! مـ ٓ فالوطىل خقر قمحاد فؿـ أحبفؿ ففوسػقان ومقآهتؿ كلمحد والسـة 

إذا رأيت : )بـ مفدي آبتالء فقؿـ دون همٓء الؽبراء كؿا قال اإلمام طبد الرمحـوآمتحان 

قال و (صاحب سـةقفف: )لػظ يفوفلرجقا خقره : أبا إسحاق الػزاريوالشامل يحب إوزاطل 

إن وبـ طؿران فنن أحبقه ففؿ أهؾ سـف  امتحـ أهؾ الؿقصؾ بؿعاىف: )أمحد بـ طبداهلل بـ يقكس

الضاللة كؾ الضاللة أن تـؽر ما : فلتذكر يف هذا الؿؼام ققل حذيػة  ضقه ففؿ أهؾ بدطةبغأ

 ."تعرف وأن تعرف ما كـت تـؽر كـت
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 اختبروين وأهنؿ وأهنؿ. 

وٓ يبغض هذا آمتحان بإشخاص إذا كاكت الحاجة داطقة إىل ذلؽ ويؼّض 

د مخؾقف لؿا كثر فلكت يا طبد الحؿق ،مضجعف إٓ مـ كان قؾبف مشرئبا بالبدع وإهقاء

شقخؽ بومل تؼطع صؾتؽ  ،طؾقؽ الؽالم يف مـفجؽ الؿؿّقع ومخالطتؽ ٕهؾ البدع

القٓء والبراء  دموحاولت أن هت، العقد شريػل الؿبتدع الضال الذي تتؾؿذت طؾقف

وأصبح ، بؼقاطؽ الباصؾة وبؿخالطتؽ أهؾ آكحراف وأصبح الباصؾ يف صقرة الحؼ

  السؾػققـ الذيـ مّقزوا أكػسفؿ مـ غقرهؿ مـ أهؾ إهقاءالذيـ غّررت هبؿ يـظرون إىل

 كلهنؿ غالة وأهؾ شّدة وتـّطع وأهؾ فرقة وأهؾ قالقؾ وبالبؾ.... 

أتريدون أن : فالسؾػ الصالح كاكقا ُيـّؼبقن وُيػّتشقن طـ الّرجؾ حتك يؼال

يلوي  وإىل مـ، ومـ بطاكتف، وأيـ أثـك الركب يف أثـاء الطؾب، كقػ حالف، تزّوجقه

 وغقر ذلؽ.

، كـا إذا أردكا أن كؽتب طـ الرجؾ سللـا طـف : قال الحسـ بـ صالح بـ حل  

أتريدون أن تزّوجقه : حتك يؼال
(1)

 ؟؟ 

فلهؾ إهقاء ٕن تضرب أحدهؿ بِؿعَقٍل يف رأسف أيسر وأهقن طؾقف مـ أن تختبره 

 تتؽؾؿ معف يف مسائؾ الجرح والتعديؾ.وأ

وكؾ واحد حتك وإن مل  ،ة الجرح قصؿت ضفقرهؿمسلل :قال الشقخ مؼبؾ 

بعد غد.وغدًا أومتقّقع أن كجّرحف الققم أ قكجّرحف فف
(2)

 

فقشرع لؾؿسؾؿ إذا وقع يف ريبة مـ أحد الدطاة أن يختبره إذا احتاج لذلؽ بلهؾ 

مـفؿ وٓ كرامة مع طؾؿف  قبلهؾ البدع فؿـ مدح أهؾ البدع وذكرهؿ بخقر ففوالسـة أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؽػاية يف طؾؿ الرواية ( 93ص). 

(2) فضائح وكصائح. 
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ٓ وكان جاهال يعّؾؿ ويبقـ لف فنن استؿر يف غقّف ومل يتراجع فنكف يؾحؼ هبؿ وإن  ،بحالفؿ

 : وإلقؽ بعض إدلة طىل ذلؽ، كرامة

إكصار ٓ يحّبفؿ إٓ مممـ وٓ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل  :قال طـ البراء بـ طازب 

يبغضفؿ إٓ مـافؼ فؿـ أحبفؿ أحبف اهلل ومـ أبغضفؿ أبغضف اهلل
(1)

 . 

آية اإليؿان حب إكصار وآية الـػاق بغض  :ملسو هيلع هللا ىلصل الـبل قا :قال وطـ أكس 

إكصار
(2)

  

فلخبرت رسقل اهلل  ،لطؿت جارية يل" :قال وطـ معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل 

  ،ملسو هيلع هللا ىلص
ّ
فجئت  :ائتـل هبا. قال ،بىل :قال ؟يا رسقل اهلل أفال أطتؼفا :فؼؾت ،فعظؿ ذلؽ طظ

أكت  :قالت ؟فؿـ أكا :فؼال ،يف السؿاء :تفؼال ؟أيـ اهلل :فؼال لفا ،ملسو هيلع هللا ىلص هبا إىل رسقل اهلل 

أطتؼفا فنهنا مممـة. :فؼال ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
(3)

 

إن هذا العؾؿ ديـ فاكظروا طؿـ تلخذون ديـؽؿ.: قال وقال ابـ سقريـ 
(4)

  

سؿقا لـا  :قالقا ،فؾؿا وقعت الػتـة ،مل يؽقكقا يسللقن طـ اإلسـاد :وقال 

ويـظر إىل أهؾ البدع فال يمخذ  ،ثفؿرجالؽؿ فقـظر إىل أهؾ السـة فقمخذ حدي

حديثفؿ
(5)

. 

كاكقا إذا أتقا الرجؾ لقلخذوا طـف كظروا إىل سؿتف وإىل  :قال وطـ الـخعل 

صالتف وإىل حالف ثؿ يلخذون طـف.
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.75)ومسؾؿ  (3572)أخرجف البخاري  (1)

 .(5419والـسائل ) ،(74ومسؾؿ ) ،(17البخاري ) أخرجف (2)

 (.3282داود )قوأب ،(1218والـسائل ) ،(537أخرجف مسؾؿ ) (3)

(4) مؼدمة صحقح مسؾؿ (14)ص. 

(5) مؼدمة صحقح مسؾؿ (15)ص. 

(6) الجامع ٕخالق الراوي (1/127). 
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لقٓ اإلسـاد لؼال مـ  ،اإلسـاد طـدي مـ الديـ :: وقال طبد اهلل بـ الؿبارك

شاء ما شاء.
(1)

 

 قفف أكس بـ مالؽ يحب حجازيا رأيت إذا : رمحـ بـ مفديوقال اإلمام طبد ال

مالؽا يحب الؿديـل رأيت إذا مسؾؿ بـ محؿد حديث ويف سـف صاحب
(2)

. 

امتحـ أهؾ الؿقصؾ بؿعاىف بـ طؿران  :قال وطـ أمحد بـ طبد اهلل بـ يقكس 

فنن أحبقه ففؿ أهؾ السـة وإن أبغضقه ففؿ أهؾ بدطة كؿا يؿتحـ أهؾ الؽقفة 

كبقحق
(3)

. 

 ديـف يف فاهتؿف حـبؾ بـ أمحد يف يتؽؾؿ العراقل رأيت إذا:  وطـ كعقؿ بـ محاد

 البصري رأيت وإذا ديـف يف فاهتؿف راهقيف بـ إسحاق يف يتؽؾؿ الخراساين رأيت وإذا

ديـف يف فاهتؿف جرير بـ وهب يف يتؽؾؿ
(4)

. 

 لفقويدط يرةهر أبا يحب الرجؾ رأيت وإذا :طؼقدتف يف  وقال طظ بـ الؿديـل

 طبد بـ طؿر يحب الرجؾ رأيت وإذا البدع مـ بريء أكف واطؾؿ خقره فارج طؾقف ويترحؿ

 الرجؾ رأيت وإذا اهلل شاء إن خقرا ذلؽ رواء أن فاطؾؿ ويـشرها محاسـف ويذكر العزيز

قاين وابـ طقن ويقكس والتقؿل ويحبفؿ ويؽثر السخت أيقب طىل البصرة أهؾ مـ يعتؿد

اء هبؿ فارج خقره ثؿ مـ بعد همٓء محاد بـ سؾؿة ومعاذ بـ معاذ ووهب ذكرهؿ وآقتد

وإذا رأيت الرجؾ مـ أهؾ الؽقفة يعتؿد طىل  ،فنن همٓء محـة أهؾ البدع ،بـ جريرا

بجر وابـ حقان التقؿل ومالؽ بـ مغقل وسػقان بـ سعقد أصؾحة بـ مصرف وابـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1/15)مؼدمتفأورده اإلمام مسؾؿ يف  (1)

(2) الجرح والتعديؾ (1/25). 

 .(24: )ص (3)

(4) تاريخ بغداد (6/348) ،وتاريخ دمشؼ (8/132). 
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س ومحؿد بـ طبقد وابـ أبل طتبة الثقري وزايده فارجف ومـ بعدهؿ طبد اهلل بـ أدري

 والؿحاربل فارجف
(1)

. 

 طىل فاهتؿف سؾؿة بـ محاد مـ يـال الرجؾ رأيت إذا : وقال اإلمام أمحد بـ حـبؾ

اإلسالم
(2)

. 

د اهلل بـ سعقد سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي طبق قال : وقال اإلمام البخاري

غقل فاصؿئـ إلقفيؼقل يف حديث ذكره وإذا رأيت الؽقيف يذكر مالؽ بـ م
(3)

. 

 فاطؾؿ زرطة أبا يبغض وغقره الرازي رأيت إذا : حاتؿ الرازيقوقال اإلمام أب

مبتدع أكف
(4)

. 

: يؼقل  سؿعت يحقك بـ معقـ :قال وطـ جعػر بـ أبل طثؿان الطقالسل 

إذا رأيت الرجؾ يتؽؾؿ يف محاد بـ سؾؿة وطؽرمة مقىل ابـ طباس فاهتؿف طىل 

اإلسالم
(5)

. 

 أبا يحب إكباري رأيت إذا : اإلمام أمحد بـ أصرم بـ خزيؿة الؿغػظوقال 

سـة صاحب أكف فاطؾؿ إكباري جامع بـ ومثـك الحذاء جعػر
(6)

. 

 يف الـاس أثبت مـ كان ،بف يؼتدى إماما الؿبارك ابـ كان: وقال أسقد بـ سامل 

الماإلس طىل فاهتؿف بشلء الؿبارك ابـ يغؿز رجال رأيت إذا ،السـة
(7)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة (1/191-192). 

(2) تذكرة الحػاظ (1/243). 

(3) التلريخ الؽبقر (7/314). 

(4) تلريخ بغداد (14/329). 

(5) تلريخ بغداد (8/326). 

(6)  تلريخ بغداد (13/174). 

(7) تلريخ بغداد (14/168). 
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 فاطؾؿ رجاء بـ حػص أبا يحب العؽبري رأيت إذا : طبد اهلل بـ بطةقوقال أب

سـة صاحب أكف
(1)

. 

إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسـ بـ بشار وأبا محؿد البرهباري  :وقال أيضا

فاطؾؿ اكف صاحب سـة
(2)

. 

كان إوزاطل والػزاري إمامقـ يف  : وقال محؿد بـ طبد الرمحـ بـ مفدي

إذا رأيت الشامل يذكر إوزاطل والػزاري فاصؿئـ إلقف كان همٓء أئؿة يف  ،السـة

السـة
(3)

. 

إذا رأيت  :الحسقـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ شعقب الغازي الطبري قوقال أب 

رازيا وخراساكقا يحب أبا حاتؿ وأبا زرطة فاطؾؿ أكف صاحب سـة
(4)

. 

زماكؽ خاصة واكظر مـ تجالس  فاحذر ثؿ احذر أهؾ: وقال اإلمام البرهباري 

ومؿـ تسؿع ومـ تصحب فنن الخؾؼ كلهنؿ يف ردة إٓ مـ طصؿ اهلل مـفؿ وإذا رأيت 

واحدا مـ وثؿامة وأبا الفذيؾ وهشام الػقصل أوالرجؾ يذكر ابـ أبل داؤد والؿريسل أ

 أتباطفؿ وأشقاطفؿ فاحذره فنكف صاحب بدطة.

التؿثقؾ ٓ  اري الؼصد مـف وهمٓء إئؿة الذيـ ذكرهؿ اإلمام البرهب

ويف طصركا الحاضر كؿتحـ بالشقخ صالح الػقزان وصالح الؾحقدان وزيد ، التخصقص

غقرهؿ مـ أهؾ السـة فؿـ أحبفؿ وأثـك ومحؿد بـ هادي وربقع بـ هادي وبـ هادي ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  يخ بغدادتلر (11/239(. 

(2) تلريخ بغداد (12/67). 

(3) حؾقة إولقاء (8/254). 

(4) هتذيب الؽؿال (24/389). 

ما ـ]طـقكف ب -حػظف اهلل-كؼؾت بعض هذه الـؼقٓت السؾػقة مـ مؼال لشقخـا ربقع الؿدخظ 

 بتصرف يسقر.[ حؽؿ اإلسالم يف امتحان أهؾ إهقاء وغقرهؿ
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أثـك طىل الحقيـل وطظ الحؾبل ومـ مدح و ،صاحب سـة إن شاء اهلل قطؾقفؿ فف

مـفؿ ضال مـحرف وٓ  قشريػل ومحؿد حسان ومـ لّػ لّػفؿ فف والعدوي والعقد

 والطققر طىل أشؽالفا تؼع.، كرامة

والؿممـ محتاج إىل امتحان مـ يريد أن يصاحبف ويؼاركف بـؽاح  :قال ابـ تقؿقة 

ة ـأي ﴾ھھھھےےۓۓ﮲﴿ :عاىلــال تــق ،رهـقـوغ

[ 20 :]املمتحنة
(1)

. 

أراد الؿممـ أن يصاحب أحدا وأ ،ب الؿممـإذا أراد اإلكسان أن يصاح :وقال 

كان ذلؽ مؼقٓ طـف سقاء كان ذلؽ الؼقل وأ ،إكف تاب مـف :وقد ذكر طـف الػجقر وققؾ

وكذلؽ إذا أراد أن  ،كذبفوفجقره وصدقف أوكذبا: فنكف يؿتحـف بؿا يظفر بف بره أوصدقا أ

وتارة  ،دات الـاسيقيل أحدا وٓية امتحـف.... ومعرفة أحقال الـاس تارة تؽقن بشفا

.وتارة تؽقن بآختبار وآمتحان ،تؽقن بالجرح والتعديؾ
(2)

 

وأهؾ السـة والحديث يف كؾ مؽان  :وقال الشقخ طبد الؾطقػ بـ طبد الرمحـ 

 ،والثـاء طؾقفؿ ،يؿتاز أهؾ السـة والجؿاطة بؿحبتفؿ ،هؿ محـة أهؾ إرض ،وزمان

يتفؿ.بعقبفؿ وشـا ،ويعرف أهؾ البدع وآختالف
(3)

 

تعرف  –واهلل-طىل كؾ حال أن  :وقال شقخـا محؿد بـ طبد القهاب البـا 

وغقر السؾػل ما  ،ما يسلل يسلل طـ ربقع أول –كؾ سؾػل-السؾػل يف كؾ العامل أن 

وأكتؿ كذلؽ وكحـ كستدل طىل سؾػقة  فلكا أطرف السؾػل وغقر السؾػل :يسلل طـف

 .بحّب ربقع إجاكب بؾ طـداإلكسان واستؼامتف يف هذا الزمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اوىمجؿقع الػت (15/328). 

(2) مجؿقع الػتاوى (15 /329 -334). 

(3) الدرر السـقة (4/142). 
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 غقر سؾػل بربقع هاديووأققل بلن اإلكسان يحؽؿ طؾقف بلكف سؾػل أ :وقال 

 .بسؾػل فالذي يذّم ربقع هادي لقس

يف وقتف فصار يؿتحـ  :وأما الققم أي: -حػظف اهلل-وقال شقخـا صالح الػقزان 

طىل قأن يعرف مـ هفال بد  ،ٕهنا كثرت الػرق الضالة التل تّدطل اإلسالم، بالسـة

 وٓ يغتّر بؽقكف يدطل اإلسالم.، السـة

والذي يحّب أهؾ البدطة  ،فالذي يحّب أهؾ السـة هذا دلقؾ طىل أكف مـ أهؾ الخقر

هذا دلقؾ طظ أكف مـ أهؾ الشّر.
(1)

 

ما حؽؿ "وقال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ يف مؼال لف طـقكف بـ 

وبعد أن طرض إدلة والحجج والبراهقـ " ؾ إهقاء وغقرهؿاإلسالم يف امتحان أه

ففذه آمتحاكات تسقغ يف حؼ مـ مل يخاصؿ أهؾ الحؼ ومل يقاِل أهؾ  :طىل ذلؽ قال

 فؽقػ بلهؾ الباصؾ وبؿـ يخاصؿ أهؾ الحؼ ويقايل أهؾ الباصؾ؟ ،الباصؾ

مؼايقسفؿ  وأما السؾػ الصالح العامؾقن بالؽتاب والسـة فؼد جعؾقا آمتحان مـ

وبقـ الثؼات مـ الرواة وبقـ الؽّذابقـ  ،يؿقّزون بف بقـ أهؾ السـة وأهؾ البدع وإهقاء

...ففذا مـفج شائع وحؼ معروف ومـتشر بقـ أهؾ السـة وسقػ .والؿغّػؾقـ والضعػاء

 ،مسؾقل طىل أهؾ البدع ومـ طالمات أهؾ البدع إكؽاره وطقبفؿ أهؾ السـة وصعـفؿ بف

 يعقب بف أهؾ السـة فاطؾؿ أكف مـ أهؾ إهقاء والبدع إٓ أن يؽقن فنذا سؿعت رجالً 

جاهالً فعؾؿف وبقـ لف أن هذا آمتحان ٕهؾ إهقاء أمر مشروع دّل طؾقف الؽتاب 

وٓ يؼؾؼ مـف وُيعقِّر بف إٓ أهؾ البدع: ٕكف يػضحفؿ ويؽشػ  ،والسـة وطؿؾ بف السؾػ

 ما يـطقون طؾقف مـ البدع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إتحاف الؼارئ (2//241). 
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إن هذا العؾؿ ديـ فاكظروا طؿـ  معّؾؼا طىل أثر ابـ سقريـ ": -اهلل حػظف-وقال 

 ."تلخذون ديـؽؿ

فالبد أن ، ٓ تخؾط بقـ الحؼ والباصؾ ،يعـل ٓ تلخذ ديـؽ مـ كؾ مـ هّب ودّب 

فال تلخذ إٓ مؿـ  ،إن كـت تريد الحديث ،وتلخذ مـف ،تعرف مـ يصؾح ٕخذ ديـؽ مـف

ن أردت الػؼف فال تلخذ إٓ مؿـ تعرف ديـف وطدالتف وإ ،طرفت ديـف وتؼقاه وطدالتف

 ."إن هذا العؾؿ ديـ فاكظروا طؿـ تلخذون ديـؽؿ"وثؼتف... وهؽذا 

يسللف  ،أتريد أن تزوجف: إن كـا لـسلل طـ الرجؾ حتك يؼال :قال بعض الؿحدثقـ

ـّ إىل أن يصؾح ٕن يمخذ مـ ،ويختبره يف حالف، ويختبره يف صالتف ف ويدرسف حتك يطؿئ

 ،كّؾف ديـ ،ملسو هيلع هللا ىلص يمخذ مـف حديث رسقل اهلل  ،يمخذ مـف التػسقر ،يمخذ مـف الؼرآن ،الديـ

 ،وٓ مـ الؿتسّتريـ الغامضقـ ،ٓ مـ الغّشاشقـ ،فال تلخذ ديـؽ إٓ مـ إمـاء إتؼقاء

 
ّ
 .وإكؿا مـ صاحب السـة القاضح الجظ

طـدهؿ  ،غؿقض طـدهؿ ،وأهؾ البدع طـدهؿ تسّتر ،فنن أهؾ البدع طـدهؿ تؼقة

 ،بلن تعرف أخالقف وديـف ،فابحث طـ الرجؾ الذي تلخذ مـف ديـؽ ،طـدهؿ حقؾ ،تؼقة

فخذ مـف الديـ. ،وثباتف طىل السـة وطدالتف وصدقف وأماكتف
(1)

 

شقخـا هؾ إذا مل يعرف حالف  :وسئؾ شقخـا طبقد اهلل الجابري ـ حػظف اهلل ـ ما كصف

 ؟يؿتحـ

ٓ  كحـويريد أن يدخؾ بقــا ٓبد وب يف شخص كعؿ مـ استري :فلجاب بؼقلف 

 ،أسئؾة ولفذا إذا أراد أن يجالسـا كسللفوهذا الجفة الؿختّصة و ،كعؿ ،كعرف حالف ٓ بعد

 مـ حال إئؿة.ودلقؾ هذا الشرع 

 ،جاء الشاة لؿعاوية بـ الحؽؿ السؾؿل  مـ الشرع لؿا طدى الذئب طىلو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح السـة ( 2/889/894لؾبرهباري). 
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فذهب إىل الـبل  ،ؿ بعد ذلؽ وجد يف كػسف كدملطؿعفا ث أخبرتف الجارية راطقة غـؿفو

 فتغقر وجف الـبل  فلخبره الخبر، رقبة هؾ أطتؼفا :فؼال يا رسقل 
ّ
قال  ،إن طظ

، اهلل فؼال لفا أيـ اهلل ـ قالت يف السؿاء قال مـ أكا قالت أكا رسقل ،هبا أكظر أمممـة جئـل

 .قال أطتؼفا إهنا مممـة

أهؾ الشام بإوزاطل وأهؾ و أهؾ الؿديـة بؿالؽ وكان العؾؿاء يؼقلقن امتحـقا

هذا بالـظر إن أثـقا طـ  :قالقا أهؾ الؿقصؾ بالؿعاىف ابـ طؿرنومصر بالؾقث بـ سعد 

 .إن أثـقا طؾقفؿ شرا أبعدوهؿو أحبقهؿوطؾؿاء إقطار الؼادمقـ مـ جفتؿ قربقهؿ 

 .؟شقخـا يعـل هذه أدلة مشروطة آمتحان :السائؾ

 .ؽٓشــ :الشقخ

باب  :السائؾ  ؟غقرهؿويعـــل لقِس كؿا يدكدن الشَّ

 .جّرح يؿتحـو. أبدا مـ استريب يف أمره أ.ٓ..ٓ :الشقخ

متك أصبح الـاس يؿتحـقن بالرجال يعــل هذه "ٕهنؿ شقخـا يؼقلقن  :السائؾ

 .؟.الؿؼقلة

لقست يعـل كػقفا باإلصالق  ،هذا يعـل مثؾ ما قــؾت لـــؽ ..ٓ ٓ ٓ :الشقخ

بارك اهلل فقؽ ق. ه.. كـــعؿ.جفؾواستريب يف أمره أ إصالقفا خــطل مـوـــطل خ

أزيدك أيضا أكف لؿا كان يف أول إمر و ،طىل الـاس ديــــف يؿتحـ حتك ٓ يليت ٓ يدخؾ

إذا قال الرجؾ قال رسقل الف قبؾقه لــؽـ فقؿا بعد لؿا  ،الػتـ يف العفد إول قبؾ

 مـ جفــؾ رجالؽؿ طؿـ أخذت فقذكر....ق.. سؿ.لؽؿرجاقسؿ قالقا ،ضفرت الػتـ

 فـؼقل لرجؾ ،هذا الـاس محتاجقن إلقــف حتك مـ يجال مضطر إلقـــفو ،خػلوحالف 

مـ وطزيزة طؾقؽ ـ هؾ تزوجفا مـ طرفت وأختؽ غالقة طـدك ومثــال... ـ هؾ ابـتؽ أ

ذلؽ  كقػ تعرفقن ؾؼالخــوفقؼقل ــ ٓ ـ أكا ٓ أزّوجفا إٓ مـ مرضل الديـ  ،تعرف مل
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 ،بالسمال رجال يعرفقكف ـ ٓبّد بارك اهلل فقؽوبالؿخالطة الشخصقة لف أقـ يعـل ه

معروف أهؾ الؼطر يعرفقكف غاب قفؽقػ مـ أتك يعؾؿ الـاس ديـفؿ ـ أحقاكا يؽقن ه

أحقاكا يؽقن شخص ويعرفقكف ورأوا أكف ما تغقر طىل ما هؿ طؾقف يقاصؾفؿ وسـقـ  طـفؿ

صقب هذا طبقد الجابري كــقػ  ،كؿ طبقد الجابري أكتؿ ما تعرفقكفجاءقل ،مجفقل

 ؟جــاء

 اهلل جاء طـ صريؼ الشقخ طــبد الغـــل طــــ صريؼ الشقخ طبد الؿجقد طـقوقال

صريؼ الشقخ طزالديـ رمضاين طـ صريؼ الشقخ محؿد بـ طظ فركقس طـ صريؼ 

ـــدكــا رجال أفاضؾ طىل بركة .كـعؿ.. همٓء ط.سـقؼرة وفؼفـــؿ الؾـــف الشقخ لزهر

 إذا هـذا إمر فقف واســـع ،اهلل كقػ جـــاءواهلل ٓ كدري وقال لؽؿ واحد ٓ  ،الـــؾف

 .ٓ كطردهوكصدره و.. ٓ كرفعف أ.كـــعؿ.يعـل

يعـل هذا الؿفؿ كحــــ ٓ كصــّدره ...هذا إن سؿحت لف الجفات الؿسمولة
(1)

. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[فؼف التعامؾ مع أهؾ السـة وأهؾ الباصؾ]: مـ شريط (1)
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 الفصل السادس

 ألٍل البدع احلنٔد خملْف ٘ عبديف خمالط

مـ آكتؼادات التل اكُتؼدت طؾقؽ يا طبد الحؿقد مخؾقف مخالػتؽ لؿـفج 

 السؾػ يف مخالطتؽ لبعض أهؾ البدع والجؾقس معفؿ وقد بقـا شقئا مـ ذلؽ. 

ثؿ بلّي دلقؾ وأي برهان تستؼبؾ رجال يف بقتؽ
(1)

يحارب أهؾ العؾؿ بؾ يطعـ  

طؾؿ القؼقـ أن أكثر أهؾ العؾؿ بّدطقه وحذروا الـاس وتعؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصحتك يف أصحاب الـبل 

-أكثرية أهؾ العؾؿ يف التبديع واشتراط اإلمجاع أ -كؾزمؽ هبذا حتك طىل مذهبؽ  ،مـف

الحذر الحذر أن يمتك و، هتجره وتتركف وٓ تضّؾ الـاس بف بلن "وإن كـا ٓ كؼقل بف"

فالذيـ، اإلسالم مـ قبؾؽ
(2)

 تؾقمفؿ ٕهنؿ مقافؼقن اكتؼدوك مـ هذه الـاحقة ٓ 

فؾؿاذا هذه الحرب الضروس طىل أهؾ السـة؟ ولؿاذا هذا ، لؿذهب السؾػ الصالح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاء طبد الرمحـ طبد الخالؼ : سؾػقةوإلقؽ كؿقذجا مـ العصر الحاضر يف الؿقاقػ الؿشّرفة ال (1)

، فاستلذكف يف الدخقل فؾؿ يلذن لف ،شقخـا محؿد بـ طبد الرمحـ البـا  الؿـحرف الضال إىل بقت

 "أكت ُتدخؾ بقتؽ حتك الػّساق فؽقػ تؿـعـل مـ الدخقل؟" :فؼال لف طبد الرمحـ طبد الخالؼ

صحتؽ كثقرا فال يدخؾ بقتل صاحب فؼد ك: وأما أكت، يدخؾ بقتل الػساق أكصحفؿ ،كعؿ" :فؼال

 وصرده مـ البقت.  ."خرجا :بدطة

إذا كان وٓبّد مـ الضرر مـ مجالسة أصحاب ": -حػظف اهلل-قال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ  (2)

، حذر ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل ، ما دلقؾؽ طىل الجقاز، السقء فؾؿاذا تحرص طىل مجالستفؿ ومخالطتفؿ

وأئؿة اإلسالم حذروا وأكذروا وكػذوا ، فؿا طذرك، خطربقـ ال ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل ، أكذر ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

فبلّي دلقؾ تخالػ ، تقجقفات الرسقل طؾقف الصالة والسالم وتقجقفات الؼرآن الؽريؿ والسـة

وتتحدى إخقاكؽ الذيـ يحبقن لؽ الخقر ويخافقن طؾقؽ مـ القققع ، مـفج أهؾ السـة والجؿاطة

 .الؿققػ الصحقح مـ أهؾ البدعيف الشّر.
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 العقيؾ والصقاح والتباكل طـد العقام؟

يف التحذير والتـػقر مـ أهؾ البدع وسـذكر  فلكت قد خالػت إمجاع الصحابة 

 : بعض أثار يف ذلؽ

ـّدة جـقدح إروا»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل  :قالت فعـ طائشة  فام تعارف مـفا  ،جم

.وما تـاكر مـفا اختؾػ ،ائتؾػ
(1)

 

مثؾفقويصاحب مـ يحبف ومـ ه ،إكؿا يؿاشل الرجؾ :قال ابـ مسعقد 
(2)

. 

مـ فؼف الرجؾ مؿشاه ومدخؾف ومجؾسف.: الدرداء قوقال أب
(3)

 

وما  ،فؿا تعارف مـفا ائتؾػ ،إرواح جـقد مجـدة: وقال الػضقؾ بـ طقاض 

 وٓ يؿؽـ أن يؽقن صاحب سـة يؿالئ صاحب بدطة إٓ مـ الـػاق. ،ر مـفا اختؾػتـاك

فنكا كرى ذلؽ  صدق الػضقؾ " : -معؾؼًا طىل ققل الػضقؾ-قال ابـ بطة 

طقاكًا.
(4)

 

قال  ،كان ابـ صاوس جالسًا فجاء رجؾ مـ الؿعتزلة فجعؾ يتؽؾؿ :وقال معؿر

أي بـل أدخؾ أصبعقؽ يف أذكقؽ  :ٓبـف وقال :قال ،فلدخؾ ابـ صاوس إصبعقف يف أذكقف

وٓ تسؿع مـ كالمف شقئاً  ،واشدد
(5)

. 

وطـ ابـ سقريـ أّكف كان إذا سؿع كؾؿة مـ صاحب بدطة وضع إصبعقف يف أذكقف ثؿ 

ٓ يحؾ يل أن أكؾؿف حتك يؼقم مـ مجؾسف. :قال
(6)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2638)ومسؾؿ (، 3336)أخرجف البخاري  (1)

(2) اإلباكة  (.2/476)ٓبـ بطة 

(3) اإلباكة  (2/464)ٓبـ بطة. 

(4) اإلباكة (2/456). 

(5) اإلباكة (2/446). 

(6) اإلباكة (2/473). 
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فرأيتف  :يا أبا بؽر أسللؽ طـ كؾؿة. قال :قال رجؾ ٕيقب بـ أبل تؿقؿة السختقاين

وٓ كصػ كؾؿة وٓ كصػ كؾؿة. :يشقر بقده ويؼقل
(1)

 

إكا واهلل ما رأيـا الرجؾ يصاحب مـ الـاس إٓ مثؾف وشؽؾف  :وقال قتادة 

مثؾفؿ.وفصاحبقا الصالحقـ مـ طباد اهلل لعؾؽؿ أن تؽقكقا معفؿ أ
(2)

 

مـ ستر طؾقـا بدطتف مل َتْخَػ طؾقـا ُألػتف.:  وقال إوزاطل
(3)

 

يعـل ابـ صبقح  -جعؾ يـظر إىل أمر الربقع  ،البصرةَ  قدم سػقان الثقري ولؿا 

 سلل أي شلء مذهبف؟ ،وقدره طـد الـاس -

 ما مذهبف إٓ السـّة. :قالقا

 مـ بطاكتف؟. :قال

 أهؾ الؼدر. :قالقا

قدري.قه :قال
(4)

 

 آطتصامو ،(54ص)ٓبـ وضاح  البدع والـفل طـفاكؿا يف  وقال 

ـْ جالس صاحَب بدطة مل يسؾؿ مـ إحدى ثالثة :(1/134)لؾشاصبل   : َم

 .إما أن يؽقن فتـًة لغقره 

 .وإما أن يؼع يف قؾبف شلٌء فقزل بف فقدخؾف اهلل الـار 

 ـَ اهلَل طىل ديـِف  ،واهلل ما أبايل ما تؽؾَّؿقا :وإما أن يؼقل
وإين واثٌؼ بـػسل!!: فؿـ أمِ

صرفة طقـ سؾبف إياه.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اإلباكة (2/472). 

(2) اإلباكة (2/484). 

(3) اإلباكة (2/479 ،)وشرح السـة (.1/137لؽائل )لال 

(4) اإلباكة  (2/453)ٓبـ بطة. 

(5) البدع والـفل طـفا و(، 54ٓبـ وضاح )صآطتصام (1/134)لؾشاصبل. 
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ما  :كـت طـد أرصاة بـ الؿـذر فؼال بعض أهؾ الؿجؾس :ؿة قالوطـ طؼبة بـ طؾؼ

دطقكا مـ  :فنذا ذكر أهؾ البدع قال ،تؼقلقن يف الرجؾ يجالس أهؾ السـّة ويخالطفؿ

فلكؽرت  :قال ،مـفؿ ٓ يؾّبس طؾقؽؿ أمرهقه :يؼقل أرصلة :قال ،ذكرهؿ ٓ تذكروهؿ

افًا لفذه إشقاء إذا بؾغتف وكان كّش  ،فؼدمت طىل إوزاطل :ذلؽ مـ ققل أرصاة قال

ومتك يحذروا إذا مل يشد  ،هذا َيـفك طـ ذكرهؿ ،صدق أرصلة والؼقل ما قال :فؼال

بذكرهؿ.
(1)

 

فاكظر مع مـ يؽقن  ،إن هلل طز وجؾ مالئؽة يطؾبقن حؾؼ الذكر:  قال الػضقؾو

ق أن وطالمة الـػا ،ٓ يؽقن مع صاحب بدطة: فنن اهلل تعاىل ٓ يـظر إلقفؿ ،مجؾسؽ

وأدركت خقار الـاس كؾفؿ أصحاب سـة وهؿ  ،يؼقم الرجؾ ويؼعد مع صاحب بدطة

 ."يـفقن طـ أصحاب البدطة

 ."مـ جالس صاحب بدطة مل يعط الحؽؿة  :وقال

 ."فنين أخاف أن تـزل طؾقؽ الؾعـة ،ٓ تجؾس مع صاحب بدطة" :وقال

 صريؼ إذا لؼقت صاحب بدطة يف صريؼ فخذ يف :وقال يحقك بـ أبل كثقر 

آخر.
(2)

 

يحبف، قإذا سّؾؿ الرجؾ طىل الؿبتدع فف: وقال اإلمام أمحد 
(3)

 

)لقس مخؾققا( إذا لؼقف يف : ٓ أققل :صالب اإلمام أمحد طؿـ أمسؽ فؼالقسلل أب

 أيرّد طؾقف السالم؟، الطريؼ وسّؾؿ

كقػ يعرفف الـاس إذا سّؾؿت  ،وٓ تؽّؾؿف ،ٓ تسّؾؿ طؾقف :فؼال اإلمام أمحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاريخ دمشؼ (8/15.) 

(2) اإلباكة  (.2/475)ٓبـ بطة 

(3) صبؼات الحـابؾة (1/196.) 
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 ؟؟!؟طؾقف

فنذا مل تسّؾؿ طؾقف طرف الذّل وطرف أكؽ أكؽرت طؾقف وطرفف الـاس.
(1)

  

أرى رجالً مـ  :قؾت ٕبل طبد اهلل أمحد بـ حـبؾ: داود السجستاين قوقال أب

ُتْعؾِؿف أن الذي رأيتف معف وأ ،ٓ :أترك كالمف؟ قال ،أهؾ البقت مع رجؾ مـ أهؾ البدع

الؿرء بخدكف. :قال ابـ مسعقد ،فنن ترك كالمف وإٓ فللحؼف بف ،صاحب بدطة
(2)

 

أبؾغ رّد طىل مـ خالط أهؾ البدع بحجة إصالحفؿ  ويف ققل اإلمام أمحد 

  ،واإلكؽار طؾقفؿ

حقث قال بعد أن كؼؾ بسـده حديث  اإلمام ابـ بطة  -أيضاً -ويقضح ذلؽ 

 قاستطاع؛ فنن الرجؾ يلتقف وه مـ سؿع مـؽؿ بخروج الدجال فؾقـل طـف ما» :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

.«حيسب أكف مممـ فام يزال بف حتك يتبعف لام يرى مـ الشبفات
(3)

 

اهلل معشر الؿسؾؿقـ  ،فاهلل ،الصادق الؿصدوققوه ملسو هيلع هللا ىلصهذا ققل الرسقل : قال 

طىل  ،ٓ يحؿؾـ أحدًا مـؽؿ حسـ ضـف بـػسف وما طفده مـ معرفتف بصحة مذهبف

أداخؾف ٕكاضره  :فقؼقل ،أهؾ هذه إهقاءالؿخاصرة بديـف يف مجالسة بعض 

 ،فنهنؿ أشد فتـة مـ الدجال وكالمفؿ ألصؼ مـ الجرب ،ٕستخرج مـف مذهبفوأ

 وأحرق لؾؼؾقب مـ الّؾفب.

فجالسقهؿ طىل سبقؾ  ،ولؼد رأيت مجاطة مـ الـاس كاكقا يؾعـقهنؿ ويسبقهنؿ

ققؼ الؽػر حتك صبّقا وخػل الؿؽر ود ،اإلكؽار والرد طؾقفؿ فؿا زالت هبؿ الؿباسطة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والاللؽائل يف ،  (5/544)الشريعةيف وأجري ، (381رقؿ 217) الؼدرأخرجف الػريابل يف  (1)

شرح اطتؼاد أهؾ السـة (1/139). 

(2) صبؼات الحـابؾة (1/164 ،)ومـاقب أمحد  (.254: ص)ٓبـ الجقزي 

 حديث صحقح.قوه (4319)داود قوأب(، 4/431)أخرجف أمحد  (3)
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إلقفؿ.
(1)

 

يتؽاتؿ أهؾ إهقاء كؾ شلء إٓ التآلػ  :وقال محؿد بـ طبقد الغالبل 

والصحبة.
(2)

 

وإذا رأيت الرجؾ جالسًا مع رجؾ مـ أهؾ إهقاء : وقال اإلمام البرهباري 

فنن جؾس معف بعد ما طؾؿ فاتؼف: فنكف صاحب هقى. ،فحّذره وطّرفف
(3)

 

اطؾؿقا إخقاين أين فؽرُت يف السبب الذي أخرج أققاما  :بطة  وقال اإلمام ابـ

 ،وفتح باب البؾقة طىل أفئدهتؿ ،مـ السـة والجؿاطة واضطرهؿ إىل البدطة والشـاطة

 : فقجدت ذلؽ مـ وجفقـ ،وحجب كقر الحؼ طـ بصقرهتؿ

وٓ  ،وٓ يضر العاقؾ جفؾف ،وكثرة السمال طؿا ٓ يغـل ،البحث والتـؼقر :أحدمها

 يـػع الؿممـ ففؿف.

وتػسد الؼؾقب صحبتف. ،مجالسة مـ ٓ تممـ فتـتف :وأخر
(4)

 

مذهب السؾػ  احاكقً   طثؿان إسؿاطقؾ بـ طبد الرمحـ الصابقينققال اإلمام أب

 :أهؾ الحديث

 ،وإبعادهؿ ،وإخزائفؿ ،وإذٓلفؿ ،واتػؼقا مع ذلؽ طىل الؼقل بؼفر أهؾ البدع" 

والتؼرب إىل اهلل طز وجؾ  ،ومعاشرهتؿ ،مـ مصاحبتفؿو ،والتباطد مـفؿ ،وإقصائفؿ

"بؿجاكبتفؿ ومفاجرهتؿ.
(5)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اإلباكة  (.2/474)ٓبـ بطة 

 الؿرجع السابؼ. (2)

(3) شرح السـة (121: ص.) 

(4) اإلباكة الؽبرى (1/394). 

(5) طؼقدة السؾػ وأصحاب الحديث (123: ص). 
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وٓ ، ويبغضقن أهؾ البدع الذيـ أحدثقا يف الديـ ما لقس مـف" :وقال أيضاً 

وٓ يجادلقهنؿ يف ، وٓ يجالسقهنؿ ،وٓ يسؿعقن كالمفؿ ،وٓ يصحبقهنؿ ،يحبقهنؿ

ـ سؿاع أباصقؾفؿ التل إذا مرت بأذان ويرون صقن آذاهنؿ ط ،وٓ يـاضروهنؿ ،الديـ

 ،وقرت يف الؼؾقب ضّرت وجّرت إلقفا مـ القساوس والخطرات الػاسدة ما جّرت

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿ :وفقف أكزل اهلل طز وجؾ ققلف

.[67]األنعام:﴾مئ ىئ
 (1)

  

إمر بالعروف والـفل طـ الؿـؽريف كتابف  وقال الؼاضل أبل يعظ 
(2)

بعد  ،

  :تؽؾؿ طـ هجر أهؾ الؿعاصل والبدعأن 

بؽر الخالل بنسـاده طـ ططاء أن رجالً باع ذهبًا قروى أب ،وّٕكف إمجاع الصحابة"

يـفك طـ مثؾ هذا إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعت رسقل اهلل  :الدرداءقفؼال أب ،ورقًا بلكثر مـ وزهناوأ

فالن أحدثف طـ مـ يعذرين مـ  :الدرداءقما أرى بف بلسًا فؼال أب :مثالً بؿثؾ فؼال الرجؾ

 ٓ ساكـتؽ بلرض أكت ساكـفا أبدًا. ،رسقل اهلل ويخبرين طـ رأيف

 :أن قريبًا لعبداهلل بـ الؿغػؾ خذف فـفاه وقال :وروى بنسـاده طـ سعقد بـ جبقر

ـّ  إّن رسقل اهلل هنك طـ الخذف: ّٕكفا ٓ تصقد صقدًا وٓ تـؽئ طدوًا ولؽـفا تؽسر الس

.. ثؿ .أحّدثؽ طـ رسقل اهلل ثؿ تخذف ٓ أكؾؿؽ أبداً  :ؼالف ،فعاد :قال ،وتػؼل العقـ

 : ذكر طددًا مـ أثار طـ الصحابة يف ذلؽ ثؿ قال

 :قال يل سعقد بـ جبقر :بؽر بنسـاده طـ أيقب قالقفروى أب ،وٕكف إمجاع التابعقـ

 ٓ تجالسف فنكف مرجئ. :قؾت بىل. قال :يعـل ابـ حبقب؟ قال-أراك مع صؾؼ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طؼقدة السؾػ وأصحاب الحديث (115-114: ص). 

 (.244-189: )ص (2)
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فؼال لف  ،تؽؾؿ رجؾ طـد إبراهقؿ يف اإلرجاء :محؾ الضبل قال وبنسـاده طـ

 ."إذا قؿت مـ طـدكا فال تعد إلقـا :إبراهقؿ

يا أبا سعقد الرجؾ وإن كتؿ رأيف مل  :قؾت لقحقك بـ سعقد :وطـ معاذ بـ معاذ قال

يخػ ذاك يف ابـف وٓ صديؼف وٓ جؾقسف.
(1)

 

فبقـ سبحاكف  :بابـ الحاج  وقال العالمة شقث بـ إبراهقؿ الؼػطل الؿعروف

ما كان أمرهؿ بف مـ ققلف يف السقرة  ،[230]النساء:﴾ېېىىائ﴿ بؼقلف

ثؿ بّقـ يف هذه السقرة  ،[67]األنعام:﴾مبىبيبجتحتختمت﴿ الؿؽّقة

وقد ذهب ققم مـ أئؿة هذه  ،الؿدكّقة أن مجالسة مـ هذه صػتف لحقٌق بف يف اطتؼاده

يات يف مجالس أهؾ البدع طىل وحؽؿ بؿقجب هذه أ ،إمة إىل هذا الؿذهب

الؿعاشرة والؿخالطة مـفؿ أمحد بـ حـبؾ وإوزاطل وابـ الؿبارك فنهنؿ قالقا يف رجؾ 

فنن اكتفك وإٓ ألحؼ هبؿ يعـقن يف  ،ُيـفك طـ مجالستفؿ :شلكف مجالسة أهؾ البدع قالقا

 الحؽؿ.

 إين أجالسفؿ ٕبايـفؿ وأرد طؾقفؿ. :فنكف يؼقل :ققؾ لفؿ

"ـفك طـ مجالستفؿ فنن مل يـتف ألحؼ هبؿ ي :قالقا
(2)

 

ذب وأ ،ويجب طؼقبة كؾ مـ اكتسب إلقفؿ :وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقّة 

كره الؽالم  وأ ،طرف بؿساكدهتؿ ومعاوكتفؿوأ ،طظؿ كتبفؿ وأثـك طؾقفؿ أ وأ ،طـفؿ

ذا إكف صـػ ه :مـ قال وأ ،أخذ يعتذر لفؿ بلن هذا الؽالم ٓ يدرى ما هق وأ ،فقفؿ

مـافؼ: بؾ تجب طؼقبة كؾ  وأ ،التل ٓ يؼقلفا إٓ جاهؾ ،وأمثال هذه الؿعاذير ،الؽتاب

فنن الؼقام طىل همٓء مـ أطظؿ  ،ومل يعاون طىل الؼقام طؾقفؿ ،مـ طرف حالفؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اإلباكة (2/479.) 

(2) حز الغالصؿ يف إفحام الؿخاصؿ (111-114: ص.) 
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والؿؾقك  ،طىل خؾؼ مـ الؿشايخ والعؾؿاء ،القاجبات: ٕهنؿ أفسدوا العؼقل وإديان

ويصدون طـ سبقؾ اهلل. ،رض فساداً وهؿ يسعقن يف إ ،وإمراء
(1)

  

فنن تقققر صاحب البدطة مظـّة لؿػسدتقـ تعقدان طىل : وقال الشاصبل 

 : اإلسالم بالفدم

فقعتؼدون يف الؿبتدع أّكف أفضؾ  ،التػات الجفال والعامة إىل ذلؽ التقققر :إحدامها

طىل بدطتف دون اتباع  فقمدي ذلؽ إىل اتباطف ،طؾقف خقر مؿا طؾقف غقرهقوأن ما ه ،الـاس

 أهؾ السـّة طىل سـّتفؿ.

َر مـ أجؾ بدطتف صار ذلؽ كالحادي الؿحرض لف طىل إكشاء  :والثاكقة أّكف إذا ُوقِّ

 آبتداع يف كؾ شلء.

هدم اإلسالم بعقـف. قوه ،وطىل كؾ حال فتحقا البدع وتؿقت الســ
(2)

 

 ،فضؾ اإلسالم يف شرحف لؽتاب وقد سئؾ سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ باز 

 هؾ يلخذ حؽؿفؿ؟ ،الذي يثـل طىل أهؾ البدع ويؿدحفؿ :ما كّصف

داٍع  قمـ أثـك طؾقفؿ ومدحفؿ ه ،كعؿ ما فقف شؽ   :بؼقلف–طػا اهلل طـف  -فلجاب 

 كسلل اهلل العافقة. ،هذا مـ دطاهتؿ ،لفؿقيدط ،لفؿ

اب السؾػل مـ وقال شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ فـحـ كحذر الشب

فؾقعتبروا بؿـ سؾػ مؿـ كان يغتر  ،إلقفؿ والركقن ،وآستئـاس هبؿ ،مخالطة همٓء

ويردهؿ طـ زيغفؿ وضاللفؿ: وإذا بف  ،بـػسف ويرى كػسف اكف سقفدي أهؾ الضالل

 .البدع يتركح ويتخبط ثؿ يصرع يف أحضان أهؾ

ركـقا إىل  حابة لؿافُلكاس مـ أبـاء الص ،وقد مضت تجارب مـ فجر تاريخ اإلسالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (2/132). 

(2) صامآطت (1/114لؾشاصبل). 
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 .ابـ سبل: وقعقا يف الضالل

ركـقا إىل الؿختار بـ أبل طبقد: وقعقا يف  وأكاس مـ أبـاء الصحابة والتابعقـ لؿا

 .الضالل

الدطاة السقاسققـ الضالقـ ومـ رؤوس البدع: فققعقا يف  وأكاس ركـقا إىل كثقر مـ

 .الضالل حبائؾ أهؾ

أهؾ  كان مـ ،ـفؿ قصة طؿران بـ حطانولؽـ كذكر م ،وكثقرون وكثقرون جداً 

فلوقعتف  فتزوجفا: ،فلراد أن يتزّوجفا ويفديفا إىل السـة ،السـة وهقي امرأة مـ الخقارج

إىل الؿـفج  وكثقر مـ الؿـتسبقـ، وكان يريد أن يفديفا فضؾ بسببفا ،قّبحف اهلل ،يف البدطة

الرمحـ بـ  طبد ،بائؾفؿأكا أدخؾ مع أهؾ إهقاء ٕهديفؿ فقؼع يف ح :السؾػل يؼقل

 وأدى ،كؾفؿ كان يـتؿل إىل السـة ثؿ وقع يف الضالل ،طؿران بـ حطانو ،مؾجؿ

وأدى بعؿران بـ حطان فجقره إىل أن  ،بعبدالرمحـ بـ مؾجؿ فجقره إىل أن قتؾ طؾقاً 

 : هذا الؼاتؾ كسلل اهلل العافقة قال مدح

 اــعرش رضقاكـمـ ذي ال لقبؾغ إٓ        اـا أراد هبــا ضـربة مـ تؼل مــي

 اـــــمقزاك اهلل دــطـ ةــالبري كـأوف  فـــــلحسبــف اً ـــحقـ ٕذكره إين

 اــــدواكــطـو امل خيؾطقا ديـفؿ بغقً   ؿــــأكرم بؼقم بطقن الطقر قبره

 .فقؽؿ بارك اهلل ،إىل آخر أبقات رديئة قالفا يف مدح هذا الؿجرم

 ث أن اكخدع بعبادة وزهد جعػر بـ سؾقؿانوحصؾ لعبد الرزاق مـ أئؿة الحدي

 .وأكَِس إلقف: فققع يف حبائؾ التشقع ،الضبعل

اكخدع  ،مـ أطالم الحديث قوه ،الصحقح بروايات ذر الفروي راوي قواكخدع أب

تف هذه الؽؾؿة يف مدح بؽؾؿة قالفا الدارقطـل يف مدح  إىل أن ،الباقالين الباقالين: فَجرَّ

وصار داطقة مـ دطاة إشعرية: واكتشر بسببف الؿذهب  ،وقع يف حبائؾ إشاطرة
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ويبث  ،ويلتقكف ويزوروكف ،فلهؾ الؿغرب يلكسقن إلقف ،يف الؿغرب العربل إشعري

 ،وهؿ قبؾف ٓ يعرفقن إٓ الؿـفج السؾػل: فسـ لفؿ سـة سقئة ،إشعري فقفؿ مـفج

دطك إىل هدًى كان لف مـ  العافقة كؿا قال الـبل طؾقف الصالة والسالم ) مـ كسلل اهلل

أجقر مـ تبعف ٓ يـؼص مـ أجقرهؿ شقئًا ومـ دطك إىل ضاللة كان طؾقف مـ  إجر مثؾ

 .العافقة فـسلل اهلل ،أوزارهؿ إىل يقم الؼقامة ٓ يـؼص مـ أوزارهؿ شقئاً  القزر مثؾ

 .الحديث وكان مـ أطالم ،كابـ فقرك وأمثالف ،والبقفؼل اكخدع ببعض أهؾ الضالل

أوىل مئات  وأكت ما طـدك طؾؿ يحؿقؽ: فلكت ،وتغتر بـػسؽ ،ت جاهؾ وتثؼ بـػسؽأك

 .الؿرات بالقققع يف البدطة مـ همٓء

ويف هذا  ،وكثقر وكثقر مـ الـاس ،فققع يف إشعرية فقرك واكخدع البقفؼل بابـ

ع كاكقا طىل الؿـفج السؾػل: ولؿا اختؾطقا بلهؾ البد العصر أمثؾة كثقرة مؿـ طرفـاهؿ

كان  ولفؿ صرق يؿؽـ ما ،ولفؿ كشاصات ،أسالقب ضّؾقا: ٕن أهؾ البدع أن لفؿ

فعرفقا أن هذه إسالقب وهذه الطرق وكقػ  يعرففا الشقاصقـ يف الققت الؿاضل

كثقر مـ الشباب  ،وتلخذ الحؼ وتترك الباصؾ فؿـ أسالقبفؿ أكؽ تؼرأ ،يخدطقن الـاس

 ،فقؼع يف الباصؾ يرى أكف حؼ ،الحؼ والباصؾ بقـوٓ يؿقز  ،ٓ يعرف الحؼ مـ الباصؾ

إن الضاللة " :وكؿا قال حذيػة  ،إمقر وتـؼؾب طؾقف ،ويرفض الحؼ يرى أكف باصؾ

فترى هذا سائر يف الؿقدان  ،"وتعرف ما كـت تـؽر ،تعرف كؾ الضاللة أن تـؽر ما كـت

فنذا بف حرب  ،ؿسؽقـالسؾػل ما شاء اهلل ما تحس إٓ وقد استدار ال السؾػل والؿضؿار

وهذه هل الضاللة  ،والؿعروف طـده مـؽراً  ،وأصبح الؿـؽر طـده معروفاً  ،طىل أهؾ السـة

 .فـحـ كحذر الشباب السؾػل مـ آغترار بلهؾ البدع والركقن إلقفؿ ،كؾ الضاللة

 : الػباب الطلؿٕ ؾأىصح

 ًٓ فنن الرسقل  ،لشرأهؾ ا أن يطؾبقا العؾؿ وأن يجالسقا أهؾ الخقر وأن يحذروا :أو
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والجؾقس الخقر  ،السقئة الؽريؿ طؾقف الصالة والسالم ضرب مثالً لؾجؾقس السقء وآثاره

كحامؾ الؿسؽ وكافخ  ،)مثؾ الجؾقس الصالح والجؾقس السقء :فؼال ،وآثاره الطقبة

 - ،تجد مـف ريحًا صقبة وإما أن ،وإما أن تبتاع مـف ،فحامؾ الؿسؽ إما أن يحذيؽ ،الؽقر

كالـخؾة  ،مـف إٓ الخقر ٓ تجد ،مستػقد مـف طىل كؾ حال مـ إحقالوكت رابح يعـل أ

كـافخ الؽقر إما أن يحرق  والجؾقس السقء -مثؾ الؿممـ قوكؾفا كػع كؿا ه ،كؾفا خقر

 ،والشر ٓ بد أن يؾحؼ بؽ ،بؽ وإما أن ٓ تسؾؿ مـ دخاكف( فإذى ٓبد ٓحؼ ،ثقابؽ

فؾؿاذا تحرص  ،أصحاب السقء بد مـ الضرر مـ مجالسةفنذا كان ٓ ،خػقػاً  وجسقؿًا أ

ر ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ،طىل مجالستفؿ ومخالطتفؿ ما دلقؾؽ طىل الجقاز  ،أكذر ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ،َحذَّ

وكّػذوا  ،َحذروا وأكذروا وأئؿة اإلسالم ،طذركقَبقَّـ الخطر فؿا ه ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل

فبليِّ دلقؾ  ،السـةالؽريؿ و وتقجقفات الؼرآن ،تقجقفات الرسقل طؾقف الصالة والسالم

 ،يحبقن لؽ الخقر وتتحدى إخقاكؽ الذيـ ،تخالػ مـفج أهؾ السـة والجؿاطة

 .ويخافقن طؾقؽ مـ القققع يف الشر

وأن  ،أن يدرسقا مـفج السؾػ ،وأيـؿا كزلقا ،أيـؿا كاكقا فلكا أكصح الشباٍب السؾػل

وما  ،وأهؾ الخبرة ،حوأن يدركقا فقفؿ أهنؿ أهؾ الـص ،والجؿاطة يعرفقا قدر أهؾ السـة

فؿـ خالػفؿ: فالغالب طؾقف  ،يخالػفؿويتحؼؼ فقؿـ يلخذ بؼقلفؿ أ -واهلل–يؼقلقكف 

والسالمة والـجاة ٓ ، ومـ استػاد مـفؿ َسؾَِؿ وكجا ،والقققع يف الشر ،القققع يف الباصؾ

 .شلء يعدلفا

 ،وغقرهؿ ،ومجاهد ،وابـ سقريـ ،وإذا كان كبار السؾػ مـ أمثال أيقب السختقاين

تـاضر أهؾ  وٓ يسؿحقن لؽ أن ،كصػ كؾؿة مـ أهؾ الباصؾويطقؼقن أن يسؿعقا كؾؿة أ ٓ

وأهؾ كصح. ،ذكاء وأهؾ ،ففؿ أهؾ خبرة ،البدع: ٕن الؿـاضرة تجّرك إىل القققع يف الػتـة
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الؿققػ الصحقح مـ أهؾ البدع. 
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 الفصل السابع

 غبَات ّزدّد

 

 : الػبَ٘ األّىل ّالسد علَٔا

خطاء طؾل حسـ الحؾبل بلخطاء أبل حـقػة ققاس طبد الحؿقد خمؾقف ٕ :وهل

 .ابـ حجروابـ كثقر و

ومـ الشبفات الباصؾة التل أثارها طبد الحؿقد مخؾقف ـ أصؾحف اهلل ـ تؾبقسا 

كلخطاء بؼقة أهؾ  -طظ حسـ الحؾبل :أي–أما قضقة أخطائف " :وتدلقسا وهل ققلف

 ."العؾؿ مثؾ أبل حـقػة والحافظ ابـ حجر وابـ كثقر

 : وقػات مع هذه الشبفة الامكرة لـا :قلت

 : أّال

وقّؾ ورطؽ فتؽّؾؿت  ،قّؾ طؾُؿؽ فتجرأت وقّعدت، كػسف رحؿ اهلل امرًأ طرف قدر

ففـاك فروق كثقرة ، وهذا فرق بقـ الثرى والثّريا وبقـ البعرة والبعقر، ولّبست ودّلست

ف اهلل وققاسؽ بقـفؿا مـ الظؾؿ الذي حرم ،بقـ الصـػقـ وشتان بقـ مشرق ومغرب

طقال  ؿوكؾ مـ أتك بعدهؿ فف ،فإئؿة الذيـ ذكرهتؿ هؿ أئؿة هدى يؼتدى هبؿ، تعاىل

 ،ففؿ كّرسقا حقاهتؿ لخدمة هذا الديـ طؾؿا وطؿال وتعؾقؿا وتحؼقؼا وتـؼقحا ،طؾقفؿ

وخّصصقا أوقاهتؿ يف محاربة أهؾ البدع وتصػقة هذا الديـ مـ شقائب الشرك والبدع 
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التبديعوأ طؾقفؿ بالتجفقؾ والتضؾقؾ أفالذي يتجرّ  ،وغقر ذلؽ

(1)
والتؽػقر دلقؾ طىل  

وأما طظ حسـ طبد الحؿقد الحؾبل حالف أن أكف ، كؼص طؼؾف وقّؾة طؾؿف وضعػ إيؿاكف

يف مسائؾ  قفف ،-حػظف اهلل-شقخـا ربقع بـ هادي وسؿف بذلؽ مـ أحط أهؾ البدع كؿا 

ء كؿا بقـ ذلؽ مشايخـا صالح اإليؿان مخّبط ومخّؾط ومخربط طىل طؼقدة اإلرجا

وأما يف الؿسائؾ الؿـفجقة ، الػقزان وطبد اهلل الغديان وطبد العزيز الراجحل وغقرهؿ

يمّصؾ أصقٓ فاسدة كاسدة  قضائع مسؽقـ وأكثر مـ ثالثة طؼقد مـ الزمـ وه قفف

، ضد مـفج السؾػ يف الجرح والتعديؾ
(2)

، وغقرها مـ الضالٓت وأققالف الؿستفجـة

بقـا ذلؽكؿا 
(3)

. 

 : ثاىٔا
ومل يدطقا إىل التحّزب  ،ابـ كثقر مل يدطقا الـاس إىل أخطائفؿوابـ حجر وحـقػة قأب

(، مـفج أفقح) :وتقحقد الصػ طىل صريؼة اإلخقان الؿسؾؿقـ بؼقاطد فاسدة ،الؿؼقت

وجعؾ أهؾ البدع جّؾفؿ يف خـدق واحد يػتؽقن يف صػقف  (،كصحح وٓ كجرح)

ك هبتاكا  ام بال ققس وٓالسؾػققـ فتؽ السف وتر كصـقع طظ الحؾبل يف مققعف الؿسؿَّ

ٕكف قد مجع فقف أشؽآ  [:مققع الضرار] وإوىل أن يسؿك [كؾ السؾػقـ]وزورًا بــ

الذي يسعك جاهدا ـ خّقب اهلل سعقف ـ يف تخريب ووأصـافا مـ أهؾ إهقاء والبدع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )وهل ققاس أخطائفؿ بلخطاء سقد قطب( بطاكتؽو وهذه الشبفة ذكرها يل قديؿا أحد أخداكؽ (1)

سقد قطب يستؾزم طؾقؽ أن تبّدع الحافظ  إذا بّدطت: وذلؽ لؿا كـت أحذر مـ سقد قطب قال يل

ولؽـ الحؿد هلل تبقـ حالف طـد الؼاصل والداين إٓ طـد أهؾ طؾقفؿ رمحة اهلل ـ..ابـ حجر والـقوي

 الؿعذرة كلشؽالؽؿ.

الحؾبل يمصؾ مـ قبؾ ثالثقـ طامًا ]لؾؿزيد مـ الػائدة اكظر مؼال الشقخ ربقع الذي طـقكف بــ

ًٓ ضد مـفج السؾػ يف الجرح والتعديؾ  [.أصق

 .(185- 149اكظر )ص:  (3)
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 أصقل أهؾ السـة والجؿاطة. 

 : ثالجا
ـ حجر وغقره الذيـ ساويتفؿ وقاركتفؿ بعظ حسـ الحؾبل مل تؼؿ طؾقفؿ الحافظ اب

 : معذورون فقؿا وقعقا فقف وذلؽ ٕسباب كثقرة مـفا -اهلل ةطؾقفؿ رمح-الحجة ففؿ 

لؽـ يف بعض الؿقاصـ زلت  أصقلفؿ أصقل سؾػقة ويؼّررون ذلؽ يف كتبفؿإن ـ  1

 غقرهؿ. وذلؽ تؼؾقدا ل الحؼقهبؿ الؼدم لظـّفؿ أن ققلفؿ ه

 ـ كان الؿذهب إشعري أشّدهؿ اكتشارا يف تؾؽ الحؼبة. 2

 مؿا كان طؾقف قديؿًا.  قـ ضـقا أن أبا حسـ إشعري قالف بعد تقبتف وه 3

 وبقـ العؾؿاء خطلهؿ يف ذلؽ. ، ـ تلولقا بعض الؿسائؾ تلويال خاصئا 4

 ـ بّذلقا ما يف وسعفؿ يف معرفة الحؼ والعؿؾ بف. 5

وإكؿا أّدى ذلؽ باجتفاد مـفؿ وهؿ أهؾ ، مخالػة الؽتاب والسـةـ ما قصدوا  6

 لذلؽ.

أققؿت طؾقفؿ الحجة وبّقـت لفؿ الؿحّجة ثؿ طاكدوا واستؽبروا وركبقا قـ ل 7

 رؤوسفؿ فنهنؿ يؾحؼقن بلهؾ إهقاء ويحّذر مـفؿ وٓ كرامة.

بخالف مـ تدافع طـفؿ مـ أهؾ البدع كالحقيـل والحؾبل ومحؿد حسان ومـ 

فنهنؿ قد أققؿت طؾقفؿ الحجة وطاكدوا واستؽبروا وركبقا صريؼة أهؾ ، ىل شاكؾتفؿط

 الضالل وآكحراف. 

ل فقفا  :-حػظف اهلل-قال شقخـا صالح الػقزان  مـ كان طـده أخطاء اجتفادية تلوَّ

وما قد يؼع مـفؿا مـ تلويؾ بعض الصػات ٓ يحؽؿ طؾقف  ،غقره كابـ حجر والـقوي

هذا الذي حصؾ مـفؿا خطل ويرجك لفؿا الؿغػرة بؿا قدماه مـ  :ـ ُيؼالولؽ ،بلكف مبتدع
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.ففؿا إمامان جؾقالن مقثققان طـد أهؾ العؾؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص خدمة طظقؿة لسـة رسقل اهلل 

(1)
 

ما كصقحتؽؿ لؿـ يبدع اإلمامقـ ابـ حجر واإلمام  :وسئؾ حػظف اهلل ـ ما كصف

 ؟الـقوي رمحفؿا اهلل

  :ؾأجاب بكْلُ
الؿبتدع أما اإلمام بـ حجر واإلمام الـقوي ففؿا إمامان قهذا ه الؿبتدعقهذا ه

جؾقالن محّدثان ولفؿا مملػات طظقؿة استػاد مـفا الؿسؾؿقن وٓزال الؿسؾؿقن 

 .كعؿ.، يستػقدون مـفا هؿ مـ طؾؿاء الحديث فال يجقز تبديع هذيـ اإلمامقـ

ون طؾقـا طىل الترابل أكتؿ تـؽر :وسئؾ الشقخ صالح آل الشقخ ـ حػظف اهلل ـ ما كصف

طؾقفؿ وتغتابقهنؿ وتتركقن ذكر  والتؾؿساين والغزايل والؼرضاوي وتبدطقهنؿ وتـؽرون

لؽـ تذكرون  ،والـقوي محاسـفؿ مع أن هـاك أئؿة وقعقا يف بدطة أمثال ابـ حجر

 ؟الؿتؼدمقـ بالخقر وتتؽؾؿقن طـ الؿتلخريـ

 : ؾأجاب بكْلُ
كقػ يؼارن الحافظ ابـ  ،ؼائؾ يدل طىل جفؾفهذا التؿثقؾ مـ هذا ال :أوٓ أققل

وأيـ البعرة مـ  ،بلمثال الترابل والغزايل والؼرضاوي أيـ الثرى مـ الثريا حجر والـقوي

وما تلّولقه ووقعقا فقف قؾقؾ  ،فلولئؽ ُمحّبقن لسـة شارحقن لفا مبقّـقن لفا ،البعقر

ؿ يـتػعقن بؽالمفؿ بؾ ويػفؿقن فؾؿ يزل أهؾ العؾ ،مابّقـقه مـ أمقر آسالم بالـسبة إىل

 .ٕهنؿ كاكقا أهؾ العؾؿ بحّؼ  ،الؽتاب والسـة طىل ما بّقـقه كصقص

والؼرضاوي وأمثالفؿ والتؾؿساين  أما همٓء الؿعاصرون مـ أمثال الترابل والغزايل

فالحال  ،بالسـة وإىل كبذها وأمثالفؿ ففمٓء رؤوس دطقا الـاس اىل طدم آلتزام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿـتؼك مـ فتاوى الػقزان. 
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يف مسللة  وأ ،الػروع يف فرع مـ وويجاكب الصقاب يف مسللة أ مـ يخطل ،مختؾػ

مؼامًا وٓ يرفعقن  ففمٓء ٓ يؼقؿقن لتقحقد ،ومـ يخالػ يف إصؾ ،اثـتقـ وطؼدية أ

فالترابل حالف معروف  ،مشاهدقبؾ قد كال أهؾ التقحقد مـفؿ أكبر إذية كؿا ه ،رأساً 

أصقل الػؼف اصطؾح  وأن ، أصقل الػؼفوتجديد يف ،يرى أكف يؾزم تجديد أصقل آسالم

فقؼقل  ،مؾزمقن هبا وهذا ٓ يعـل أكـا ،العؾؿاء طىل أن تػفؿ الـصقص طىل هذه إصقل

 ،هذا العصر يجب أن كضع أصقٓ جديدة لؾػؼف كػفؿ هبا الؽتاب والسـة بؿا يـاسب

الؿـفاج  والؼرضاوي طىل كػس ،والغزايل يرد السـة إذا خالػت طؼؾف وإذا خالػت ففؿف

 ،وٓ السـة ،والتؾؿساين ٓ يعرف تقحقد العبادة ،يسقر وإن مل يظفر ذلؽ إضفار الغزايل

همٓء  ،يخؾط فقفا أكبر الخؾط. وٓ طجب ففمٓء إربعة ومـ شاكؾفؿقوإكؿا ه

والؿدرسة معروفة  ،أٓ وهل مدرسة اإلخقان الؿسؾؿقـ ،متخرجقن مـ مدرسة واحدة

وٓ طجب أن  ، طجب أن تخرج أمثال همٓء يف الؿستؼبؾأصقلفا ويف مـاهجفا فال يف

أمثال همٓء مقجقديـ يف مثؾ هذا الزمان ما دام أهنؿ تربقا طىل أصقل تؾؽ  يؽقن

ٕهنؿ يضؾقن الشباب  ،فاإلكؽار طؾقفؿ وطىل ما هؿ فقف مـ تلصقؾ متعقـ ،الؿدرسة

 .والشباب يعظؿقهنؿ باسؿ أهنؿ دطاة إىل آسالم ،باسؿ الدطقة

صار يـافح طـ  وأما الحافظ ابـ حجر والـقوي فؿا سؿعـا يقمًا مـ إيام أن أحدا

 ،الـقوي قالفاوقضقة مـ الؼضايا العؼدية التل أخطموا فقفا بحجة أن ابـ حجر قالفا أ

وأففامفؿ  وبؼل اكتػاع الـاس بعؾقمفؿ الغزيرة ،وإكؿا مضت أخطاؤهؿ يف وقتفؿ

أن يؼاس  قن وٓ يجقز أن يجعؾقا يف مصاّف همٓء وٓوأما أولئؽ فال يؼارك ،الؿستـقرة

 .الّثرى طىل الثّريا
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 : زابعا 

كعؿ العامل السؾػل إذا أخطل خطل مؿا ٓيسقغ الخالف فقف فنكف يرّد طؾقف كائـا مـ 

ومل يعاكد ويقايل ويعادي طىل ذلؽ  ،كان فنن كان معروفا بالسـة والذّب طـفا وطـ أهؾفا

مع التلّدب معف ، وتحػظ كرامتف، ففذا ٓ يتابع طىل زّلتف، حجةالخطل ومل تؼؿ طؾقف ال

الؿخالػقـ  ،وٓ يؼاس بلهؾ البدع الداطقـ إلقفا ،والتؾّطػ يف الرّد وطدم التشـقع طؾقف

كعىل الحؾبل والعقد شريػل والحقيـل وغقرهؿ مـ أهؾ  ،لؿـفج السؾػ قؾًبا وقالًبا

 هبؿ. الضالل الذيـ تدافع طـفؿ وتحاول ربط الـاس

وَكبَّف طىل  ،بعض إخطاء العؼدية وكحـ كؼّر أن ابـ حجر والـقوي وغقرهؿ طـدهؿ

ولؽـ ٓ  ،معروفة مشفقرة" فتح الباري" وتعؾقؼات اإلمام ابـ باز طىل ،ذلؽ العؾؿاء

ًٓ لؾتشفقر هبؿ ففذا مسؾؽ مشقـ وقد أثـك العؾؿاء طىل ، كجعؾ مـ هذه إخطاء مجا

ومها مـ الؽتب الؿعتبرة طـد  ،"شرح مسؾؿ "و" الػتح" بقفؿاوكتا ،والـقوي ،ابـ حجر

وتجـّبقا أخطاءمها مع بقاهنا  ،وهل كثقرة ،واطتؿدوا أققالفؿا الؿصقبة لؾحؼ ،أهؾ السـة

 والرّد طؾقفا.

 : الػبَ٘ الجاىٔ٘ ّالسد علَٔا
تقحقدي الربقبقة : أن السؾػ كان طـدهؿ التقحقد يـؼسؿ إلك قسؿقـ :وهل

إسامء والصػات مـ باب  قثؿ اضطروا أن يزيدوا تؼسقام ثالثا وه، وإلقهقة

التبققـ وذلؽ دم مؼابؾة الطقائػ الضالة كذلؽ ققل الحقيـل بتقحقد الحاكؿقة 

 .زاده مـ باب التػسقر والتبققـ
كان  :يف دفاطف طـ أبل إسحاق الحقيـل -هداه اهلل-قال طبد الحؿقد مخؾقف 

هذا ، تقحقد الربقبقة وتقحقد إلقهقة، ـؼسؿ إىل قسؿقـأن التقحقد ي، قديؿا الؿعروف
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مـ ، إسؿاء والصػات، اضطر أهؾ السـة أن يزيدوا تؼسقؿا ثالثا، الذي كان مشفقرا

 .ٕن كثقرا مـ الطقائػ الّضالة صارت..، باب التبققـ

يف دروسف أن مـ أهؾ العؾؿ الؿعاصريـ مـ يؼّسؿ التقحقد  -أصؾحف اهلل-ويؼّرر 

 بعة أقسام ويذكر هذه الشبف الباصؾة... إىل أر

 كؼقل لؽ كؿا قال أحد العؾؿاء الؽبار معّؾؼا طىل كالمؽ الؿستفجـ بؼقلف :قلت

 ."هذا الرجؾ جاهؾ جفال مرّكبا"

واهلَل اهلَل أن يمتك اإلسالم مـ قِبؾِؽ بؿثؾ هذه ، اتؼ اهلل ،مخؾقفيا طبد الحؿقد 

فنن السؾػ الصالح ما كان ، ه مجازفة مـؽوأطد الـظر يف كالمؽ فنن هذ ،التخّبطات

الذي دّل  قوه ،طـدهؿ إٓ تقحقد الربقبقة وإلقهقة وإسؿاء والصػات ٓ كؿا ذكرت

وذلؽ بالتتبع ، ومشك طىل دربف السؾػ الصالح ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف كتاب اهلل وسـة رسقل اهلل 

، قفآ مدخؾ لالصطالح فووهل حؼقؼة شرطقة ٓ يجقز فقفا الخالف  ،وآستؼراء

 :والـصقص الشرطقة كثقرة جدا مـفا

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ققلف تعاىل﴾ 

 .[61آية : مريم]

 ﴿ فقفا تقحقد الربقبقة ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ. 

 ﴿ فقفا تقحقد إلقهقة ﴾پ پ پ. 

 ﴿فقفا تقحقد إسؿاء والصػات ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ. 

 ٓ تحصك.ووإدلة طىل هذا التؼسقؿ يف الؼرآن ٓ تعّد 

شقخ وابـ مـده والطبري وىل هذا التؼسقؿ إمجاع السؾػ كابـ بطة وقد كّص ط
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  :غقرهؿ وبعضفؿ يرى أكف يـؼسؿ إىل قسؿقـوابـ الؼقؿ واإلسالم 

يشؿؾ اإليؿان بقجقد اهلل واإليؿان بربقبقتف  قوه :تقحقد الؿعرفة وآثبات

 .واإليؿان بلسؿائف وصػاتف

 .قة اهلل تعاىليشؿؾ اإليؿان بللقه قوه :وتقحقد الؼصد والطؾب

وٓ مشاحة يف  ،فال إشؽال يف هذا التؼسقؿ ما دام أكف يدل طىل شلء واحد

والداهقة الدهقاء أن يليت شخص فقـسب إىل السؾػ أهنؿ ما كاكقا يؼّررون ، آصطالح

تقحقد إسؿاء  قبلهنؿ زادوا تقحقدا ثالثا أٓ وهوالربقبقة وإلقهقة  ْي إٓ تقحقدَ 

ؼابؾة الطقائػ الضالة وهذا ققل مـ أبطؾ الباصؾ يؽّذبف الـؼؾ والصػات وذلؽ يف م

 القاقع.ووالعؼؾ 

وقد زاد ، ويتػّرع طـ كقكف حؼقؼة شرطقة أكف ٓ يجقز إحداث قسؿ رابع لؾتقحقد

الخقارج ومـ تلثر هبؿ كالحقيـل يف طصركا الحاضر قسؿا رابعا وسّؿقه بتقحقد 

ولقس لف مستـد  العالمة ابـ طثقؿقـ  ضال جاهؾ كؿا قالف قمـ زاده ففوالحاكؿقة 

إٓ التؾبقس والتدلقس طىل طباد اهلل الؿممـقـ وآطتذار طـ ، وٓ كؼؾ سؾػّل  شرطّل 

 ل الحقيـل التؽػقري ومـ لّػ لػف.الؿبطؾقـ الؿػتقكقـ أمثا

ويؾزم مـ تؼسقؿف هذا أكف جعؾ تقحقد الحاكؿقة مـ أكقاع التقحقد وبالتايل جعؾ 

مـ إصقل وبذلؽ شابف الرافضة. ومسللة الحاكؿقة داخؾة ضؿـ  اإلمامة الؽبرى

 ،ويؼصد بف إفراد اهلل طز وجؾ بتحاكؿ العباد ،وضؿـ تقحقد الربقبقة ،تقحقد إلقهقة

﮳ ﴿ :وكؿا قال تعاىل، [30: ]يوسف ﴾ےےۓۓ﴿ :كؿا قال تعاىل ےےۓۓ﮲

 .[10 :آية ،األنعام] ﴾﮴ ﮵ ﮶﮷  ﮸

بؾ مـ طؼقدة السؾػ الصالح  ، كافر باهلل العظقؿوٓ يـؽر حاكؿقة اهلل ويجحدها إٓ
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 ،أكف مـ يجحد حاكؿقة اهلل يف جزئقة مـ الجزئقات فضالً طـ إصقل يؽقن كػره بّقـ

وأما إذا كان جاهال فقؿتـع طـ تؽػقره حتك تؼام طؾقف  ،لقس لف يف أخرة مـ كصقب

 الحّجة وتبّقـ لف الؿحّجة.

وإكؿا هل ثالثة كؿا قال أهؾ  ،التقحقد أربعة لقست أقسام :قال الشقخ ابـ باز 

فؿـ تقحقد العبادة الحؽؿ بؿا شرع ، وتقحقد الحاكؿقة داخؾ يف تقحقد العبادة ،العؾؿ

والصالة والصقام والزكاة والحج والحؽؿ بالشرع كؾ هذا داخؾ يف تقحقد ، اهلل

.العبادة
(1)

 

تقحقد قسؿًا رابعًا ما تؼقل فقؿـ أضاف لؾ :ما كصف وسئؾ الشقخ ابـ طثقؿقـ 

 وسؿاه تقحقد الحاكؿقة؟

 : ؾأجاب بكْلُ
فالحاكؿ  ،تقحقد اهلل طز وجؾق: ٕن تقحقد الحاكؿقة هإكف ضال وجاهؾ :كؼقل

تقحقد الربقبقة فنن  :التقحقد ثالثة أكقاع كؿا قالف العؾؿاء :فنذا قؾت ،اهلل طز وجؾقه

تقحقد الحؽؿ والخؾؼ قلربقبقة هتقحقد الحاكؿقة داخؾ يف تقحقد الربقبقة: ٕن تقحقد ا

وكقػ تقحقد الحاكؿقة ما يؿؽـ أن  ،وهذا ققل محدث مـؽر ،والتدبقر هلل طز وجؾ

أن يؽقن حاكؿ الدكقا كؾفا واحد أم ماذا؟ ففذا ققل محدث  :تقحد هذه؟ هؾ معـاه

داخؾ  قوه ،إن أردت الحؽؿ فالحؽؿ هلل وحده :ويؼال لف ،مبتدع مـؽر يـؽر طىل صاحبف

ففذه بدطة  ،الخالؼ الؿالؽ الؿدبر لألمقر كؾفاقحقد الربقبقة: ٕن الرب هيف تق

وضاللة.
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (34/328). 

(2) لؼاء الباب الؿػتقح. 
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 :وقد سللت شقخـا صالح الؾحقدان ـ حػظف اهلل ـ طـ كالم مخؾقف فلجاب بؼقلف

الؼقل  :أي–هذا أمر ٓ حاجة لف  :"بعدما شرح وبقـ أدلة أقسام التقحقد الثالثة"

وٓ ذكره يف اإليؿان وإكؿا ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصٓ أرسؾ اهلل بف الـبل ومل يؼؾ بف العؾؿاء و -بالحاكؿقة

اإليؿان باهلل جؾ وطال أن تممـ باهلل بلكف خالؼ كؾ شلء ولف إمر والـفل ولف الؿؾؽ 

 ولف كؾ ما يف القجقد مـف وإلقف جّؾ وطال. 

 .لؿا ضؾؿؽ وٓ تعّدى طؾقؽ (:كؽ تؼقل بتقحقد الحاكؿقةإ) :قال قائؾقل :ثاىٔا

أن  -طبد الحؿقد مخؾقف :أي–وأيضا يرى  :-حػظف اهلل-أمحد بازمقل  قال شقخـا

الحقيـل مـ أهؾ السـة ومـ أهؾ الحديث ويستػاد مـف وأن ماوقع فقف الحقيـل مـ 

 ،تؼسقؿف لتقحقد الحاكؿقة أكف معذور يف ذلؽ كؿا قّسؿ العؾؿاء التقحقد إىل ثالثة أقسام

مقافؼ ققد الذي يسقر طؾقف الخقارج فنذا هوكلن هذا الّرجؾ يؼّر هذا الـقع مـ التقح

 ...لفؿ

أكف يدافع طـ أشخاص قد بّدطفؿ العؾؿاء وقد ضؾؾفؿ العؾؿاء وبقـقا  :إمر إول

ماطـدهؿ مـ أخطاء تقجب تبديعفؿ وتقجب طدم إخذ طـفؿ وهذا الرجؾ بؽؾ 

 أهؾ سـة.  سفقلة وبؽؾ سػاقة يؿدحفؿ بؾ ويصػفؿ بلهنؿ

أكت إذا طرفت هذه إخطاء وأكت قد أقّريت بلهنؿ أخطموا  :كؼقل :إمر الثاين

صّقب مع هذا هذه إخطاء ٓتخرجفؿ مـ هذه السؾػقة فلكت كؿا يؼقل أهؾ العؾؿ 

أكف ٓ يضر مع ماطـدهؿ مـ طؿؾ صالح ٓيضّر معف  يف اإلرجاء كلكؽ تؼقلقطـدك غؾ

 اإلرجاء الذي يذّمف العؾؿاء. قوهذا ه، خطل

كت هبذا هتدم مـفج السؾػ الصالح بؾ هتدم الؿـفج الـبقي فنن أ :إمر الثالث

إكؿا كاكقا يف أول أمرهؿ أخطموا يف قضقة واحدة  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  مـفؿ الخقارج الذيـ حّذر

 .«...ؿ ٕقتؾـفؿ قتؾ طادـ وجدهتئل» :وكّػر مـفؿ وقال ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلؽ حّذر مـفؿ الـبل 



        ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف   التنًع اخلمف
348 

 
يؼقل معتذرا  قتقحقد الحاكؿقة ففوأققالف السابؼة التل ذكرهتا كؿا سبؼ كلكف يؼر 

إلقهقة ثؿ والسؾػ كاكقا يؼّسؿقن التقحقد إىل قسؿقـ تقحقد الربقبقة  :طـ الحقيـل

تقحقد إسؿاء  قاضطروا إىل أن يؼسؿقا تقحقدا ثالثا أويذكروا تقحقدا ثالثا وه

قب زاده مـ باب التػسقر والتبّققـ ص قوالصػات وذلؽ يف مؼابؾة الطقائػ الضالة فف

هؽذا باإلصالق  هؾ تقحقد الحاكؿقة الذيـ يذهبقن إلقف ويؼقلقن بف سمال ياطبد الحؿقد

كعؿ ٓحاكؿ إٓ اهلل والحؽؿ هلل طزوجؾ ولؽـ هؾ هذا التػسقر ، حّؼ أم باصؾقهؾ ه

يؼتؾقن بّرهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالذي يػسر بف الخقارج يؽػرون الـاس ويخرجقن طىل أمة محؿد 

والذي يذهب إلقف الخقارج  ملسو هيلع هللا ىلصطىل أمة محؿد  وفاجرهؿ ويرفعقن السقػ والسالح

  هبذا التؼسقؿ حّؼ وهدى طىل مـفاج السؾػ الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ أم باصؾ.قهؾ ه

أكت أضؾؾت الشباب أكت غّررت هبؿ بلهؾ الباصؾ وأكت أفسدّت طؼقلفؿ 

وطؼائدهؿ لذلؽ يجب طؾقؽ أن تتؼل اهلل طزوجؾ ويجب طىل الّشباب أن ٓ يسؿعقا لف 

مثؾ هذا  جؾ ويتركون ٓ يؾتػقا حقلف وأن ٓ يرجعقا إلقف حتك يتقب إىل اهلل طزوأ

 الؽالم.اهـ

كراهقة ومـ مذهب السؾػ أكف يبّدع الرجؾ بؿجّرد آطتذار ٕهؾ البدع أ :ثالجا

وذلؽ إذا كان يعؾؿ -الؽالم فقفؿ فضال طـ الثـاء طـفؿ فضال طـ الدفاع والتبرير لفؿ 

وإلقؽ بعض كالم  ،ؾؿ حال الحقيـل وغقره بنقرارك طىل ذلؽوأكت مؿـ يع ،-حالفؿ

 : السؾػ يف ذلؽ

كـت طـد أرصاة بـ الؿـذر فؼال بعض أهؾ  :قال ـ فعـ طؼبة بـ طؾؼؿة  1

 :فنذا ذكر أهؾ البدع قال ،ما تؼقلقن يف الرجؾ يجالس أهؾ السـّة ويخالطفؿ :الؿجؾس

 :قال ،مـفؿ ٓ يؾّبس طؾقؽؿ أمرهقه :يؼقل أرصلة :قال ،دطقكا مـ ذكرهؿ ٓ تذكروهؿ

وكان كّشافًا لفذه إشقاء إذا  ،فؼدمت طىل إوزاطل :فلكؽرت ذلؽ مـ ققل أرصاة قال
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ومتك يحذروا إذا مل يشد  ،هذا َيـفك طـ ذكرهؿ ،صدق أرصلة والؼقل ما قال :بؾغتف فؼال

بذكرهؿ.
(1)

 

بغض لؿـ يديـ مـ طالمات الحؼ ال :ـ وقال طبد اهلل بـ داود سـديؾة  2

ومـ أحب الحؼ فؼد وجب طؾقف البغض ٕصحاب الفقى. ،بالفقى
(2)

أهؾ  :يعـل 

 .البدطة

ومل يزل  :طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل الشفقر بابـ أبل زمـقـ قـ وقال اإلمام أب 3

 ،ويخقفقن فتـتفؿ ،ويـفقن طـ مجالستفؿ ،أهؾ السـة يعقبقن أهؾ إهقاء الؿضؾة

وٓ صعـًا طؾقفؿ. ،وٓ يرون ذلؽ غقبة لفؿ ،ويخبرون بخالقفؿ
(3)

 

قال كـا طـد الػريابل فجعؾ يذكر أهؾ  :ـ طـ محؿد بـ سفؾ البخاري  4

حّدثتـا كان أطجب إلقـا فغضب وقال كالمل يف أهؾ البدع أحّب قالبدع فؼال لف رجؾ ل

إيّل مـ طبادة ستقـ سـة.
(4)

 

اإلستؼامة يف كتابف العظقؿ وذكر شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 
(5)

طـ أبل بؽر بـ 

 الذي إذا ذكرت إهقاء مل يتعصب لشلء مـفا. :قال ؟مـ السـّل :أكف سئؾ طقاش 

أثـك طؾقفؿ وأ ،ذب طـفؿوأ ،ويجب طؼقبة كؾ مـ اكتسب إلقفؿ :وقال 

أخذ يعتذر لفؿ وأ ،كره الؽالم فقفؿوأ ،طرف بؿساكدهتؿ ومعاوكتفؿوأ ،طظؿ كتبفؿوأ

 ،وأمثال هذه الؿعاذير ،مـ قال إكف صـػ هذا الؽتابوأ ، يدرى ما هقبلن هذا الؽالم ٓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاريخ دمشؼ (8/15.) 

(2) سقر السؾػ الصالحقـ ( 3/1154لؾتقؿل) ،والحؾقة  (14/392)ٕبل كعقؿ. 

(3) أصقل السـة (293: ص). 

(4) تؾبقس إبؾقس ( 24ص). 

(5) (1  /255). 
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ومل يعاون طىل  ،مـافؼ: بؾ تجب طؼقبة كؾ مـ طرف حالفؿوأ ،التل ٓ يؼقلفا إٓ جاهؾ

فنن الؼقام طىل همٓء مـ أطظؿ القاجبات: ٕهنؿ أفسدوا العؼقل  ،الؼقام طؾقفؿ

وهؿ يسعقن يف إرض  ،لؿؾقك وإمراءوا ،طىل خؾؼ مـ الؿشايخ والعؾؿاء ،وإديان

ويصدون طـ سبقؾ اهلل. ،فساداً 
(1)

  

وأن ذلؽ مـ الغقبة  ،آتػاق طىل وجقب التحذير مـ أهؾ البدع وكؼؾ 

 وأما الشخص الؿعقـ فقذكر ما فقف مـ الشر يف مقاضع. :قال  ،الجائزة

 كان وإذا …ؿ أن يؽقن طىل وجف الـصقحة لؾؿسؾؿقـ يف ديـفؿ ودكقاه :وذكر مـفا

 يخؾطقن الذيـ الحديث كؼؾة مثؾ والعامة الخاصة الديـقة الؿصالح يف واجباً  الـصح

الؽًا والثقري والؾقث بـ سعد أضـف م سللت :سعقد بـ يحقك قال كؿا يؽذبقنوأ

وقال بعضفؿ ٕمحد  ،وإوزاطل طـ الرجؾ ُيتفؿ يف الحديث وٓ يحػظ فؼالقا َبقّـ أمره

وفالن كذا فؼال إذا سؽت أكت وسؽت أكا  ،طظ أن أققل فالن كذا أكف يثؼؾ :بـ حـبؾ

 فؿتك يعرف الجاهؾ الصحقح مـ السؼقؿ.

العبادات الؿخالػة وومثؾ أئؿة البدع مـ أهؾ الؿؼآت الؿخالػة لؾؽتاب والسـة أ

حتك ققؾ  ،لؾؽتاب والسـّة فنن بقان حالفؿ وتحذير إمة مـفؿ واجب باتػاق الؿسؾؿقـ

 ،يتؽّؾؿ يف أهؾ البدعوالرجؾ يصقم ويصظ ويعتؽػ أحّب إلقؽ أ :حـبؾٕمحد بـ 

لؾؿسؾؿقـ قلـػسف وإذا تؽّؾؿ يف أهؾ البدع فنّكؿا هقإذا قام وصىل واطتؽػ فنكؿا ه :فؼال

 هذا أفضؾ.

إذ تطفقر  ،فبّقـ أن كػع هذا طام لؾؿسؾؿقـ يف ديـفؿ مـ جـس الجفاد يف سبقؾ اهلل

شرطتف ودفع بغل همٓء وطدواهنؿ طىل ذلؽ واجب طىل سبقؾ اهلل وديـف ومـفاجف و

 الؽػاية باتػاق الؿسؾؿقـ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (2/132). 
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وكان فساده أطظؿ مـ فساد  ،ولقٓ مـ يؼقؿف اهلل لدفع ضرر همٓء لػسد الديـ

فنن همٓء إذا استقلقا مل يػسدوا الؼؾقب وما فقفا مـ  ،مـ أهؾ الحربواستقالء العد

دون الؼؾقب ابتداًء.وأما أولئؽ ففؿ يػس ،الديـ إٓ تبعاً 
(1)

 

 ،ولفذا اشتد كؽقر السؾػ وإئؿة لفا ] أي البدطة [ :قال ابـ الؼقؿ وـ  5

وبالغقا يف ذلؽ ما مل  ،وحذروا فتـتفؿ أشد التحذير ،وصاحقا بلهؾفا مـ أقطار إرض

إذ مضرة البدع وهدمفا لؾديـ  ،والظؾؿ والعدوان ،يبالغقا مثؾف يف إكؽار الػقاحش

لف أشد. ومـافاهتا
(2)

 

 : الػبَ٘ الجالج٘ ّالسد علَٔا

 .ٓزم الطعـ دم جؾساء العالمة إلباين يستؾزم مـف الطعـ دم إلباين: وهل

إذا كان طظ حسـ يتفؿ باإلرجاء فؿا " :قال طبد الحؿقد مخؾقف ـ أصؾحف اهلل ـ 

تالمذة فبعض الـاس يتؽؾؿ يف  ،كؿا اهتؿ الشقخ إلباين ،اإلرجاء طـدهؿقأدري ما ه

الالزم أن الشقخ قإذا كاكقا تالمذتف مرجئقـ فؿا ه، الشقخ إلباين لقققع يف الشقخ يعـل

مرجئ هذا ٓ يؼقل بف أحد مثال طظ حسـ ـ حػظف اهلل تعاىل معتؼده يف اإليؿان معتؼد 

 . "أهؾ السـة والجؿاطة

 : لـا طدة وقػات مع هذه الشبفة أثؿة :قلت

 :أّال
وأيضا مـ ققاطده الػاسدة  :معؾؼا طىل كالمف -حػظف اهلل-زمقل قال الشقخ أمحد با

أن ٓزم الطعـ يف تالمقذ إلباين  -طبد الحؿقد مخؾقف :أي-التل يؼّررها يف كالمف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (28  /234 - 232). 

(2) مدارج السالؽقـ (1/378). 
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حتّك قبؾ ه ،الطعـ يف الشقخ إلباين كػسف وهذا ٓشؽ كالم بعقد طـ مـفج أهؾ العؾؿ

: رآن أيـ ققل اهلل طزوجؾبؾ بعقد حتك طـ الؼ كالم بعقد طـ العؾؿ كػسف

إذا كان تالمقذ الشقخ إلباين وقعقا يف الػاحشة ، [21 :اإلرساء] ﴾ېئىئىئىئی﴿

إلباين إمام سـة وإمام هدى ، هؾ كرمل إلباين بالػاحشة ماذكبف وما جرمف رمحة اهلل طؾقف

 كذلؽ وٓكزّكقف وقد شفد لف العؾؿاء وتؿّسؽ بؿـفج السؾػ الصالح إىل أن مات كحسبف

ولؽـ كرجقا مـ اهلل طزوجؾ أن يجعؾف مع الـبّققـ والصّديؼقـ والشفداء  طـد اهلل

أما تالمقذه فؿـ كان مـفؿ مستؿرا طىل الحؼ يسقر ، والصالحقـ وحسـ أولئؽ رفقؼا

ولؽـف طىل الحّؼ يسقر وأما مـ خالػ ، طؾقف فنكـا كحّبف وكقالقف ٓ ٕكف تؾؿقذ إلباين

صؾ فنّكف يرد طؾقف وإكـل ٕققل كؾؿة قالفا كثقر مـ مشايخـا الحؼ وطاكد ووقع يف البا

باب الذي وقع طىل إلباين إكؿا ، وكثقر مـ إخقاكـا صالب العؾؿ واهلل إن كثقرا مـ السِّ

الحقيـل وأشؽالفؿا مـ أصحاب الؿـاهج الػاسدة الذيـ وكان سببف همٓء الحؾبل 

 د وتريد أن تـػل طـ إلباين فنن كـت صادقا ياطبد الحؿق ،ألصؼقها بإلباين

 .الؽالم الباصؾ فاكػل همٓء طـ إلباين ٕن مـفج همٓء يخالػ إلباين 

 :ثاىٔا

طىل طؼقدة  -الؿسؿك بإثري هبتاكا وزورا-الذي أثبت أن طظ حسـ طبد الحؿقد 

الؿرجئة الضالل مخالػ ٓطتؼاد أهؾ السـة يف اإليؿان طؾؿاء رباكّققن اشتعؾت 

مـفؿ طؾؿاء ، وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلصفؿ شقبا يف بقان العؼقدة السؾػقة التل كان طؾقفا الـبل رؤوس

وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ وقد ذكركاها فؾتراجع، الؾجـة الدائؿة لإلفتاء
(1)

فالسؾػل الّسـل ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(214 -185اكظر: )ص (1)
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 أتقتف بللػ دلقؾ ودلقؾ.قومـ كان مـ أهؾ إهقاء ٓ يؽػقف ول، يؽػقف دلقؾ واحد

 :ثالجا
ففؿ مل  سؾقؿ الفاليل وغقرمها لقسقا مـ تالمقذ إلباين وطظ حسـ الحؾبل 

يدرسقا طؾقف أّي كتاب ٓ يف العؼقدة وٓ يف الحديث وٓ يف التػسقر وٓ يف الػؼف وٓ يف 

وإكؿا هؿ كبؼقة غقرهؿ مـ الحضقر مـ السائؾقـ ، إخالق وٓ يف الؿـفج وٓ غقر ذلؽ

 ؿذ آصطالحل طـد أهؾ العؾؿ.والؿستؿعقـ. وهذه الجؾسات ٓ تعـل الّتتؾ

ومل يلذن  !ومل يدرس طؾقف أحد ،كان جّؾ وقتف مـشغال بالتللقػ ٕن الشقخ و

 .الؾفؿ إٓ الؿجالس العامة ،بدرس قه

 ؟أبّر صالبؽ الذي تـصحـا بؼراءة كتبفقمـ ه :ما كصف سئؾ الشقخ إلباين 

 :ؾأجاب بكْلُ

 ل ،الحؼقؼة أكف لقس يل صالب بؿعـك الؽؾؿة
ّ
ؽـ هـاك أفراد يترددون طظ

مـ البحقث ومـ  ،ويستشقروكـل فقؿا يعترض سبقؾفؿ، -هـاك يف طؿان-كثقرا 

.ثؿ ذكر مـفؿ الحؾبل والفاليل، ...تحؼقؼات
(1)

 

 ؟هؾ لؾشقخ تالمقذ :ما كصف  وقد سئؾ

هذه الطريؼة يل تالمقذ طىل :الشقخ إلباين
(2)

 

 .اشرةً هل مب الظ ،طىل الطريؼة إخرى :السائؾ

 .ٓ ما طـــدي :الشقخ إلباين

 !بالؿّرة ما فقف؟ :السائؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فتاوى رابغ (5). 

 .الطريؼة غقر الؿباشرة كإخذ مـ إشرصة والؽتب كؿا بقَّـ الشقُخ قبؾ ذلؽ: أي (2)
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 .بالشام )كان( فقف ،"أي بإردن" هـا ما فقف :الشقخ إلباين

 .جزاك اهلل خقر الجزاء :السائؾ

 وإياك :الشقخ إلباين
(1)

.  

 :قًساإذا كاكقا يػفؿقن مـ ققلتف هذه أّكف تؾؿقٌذ لف مباشرًة: فقؽقن تدل...:وقال أيًضا

 آكًػا..-أّما إذا كاكقا ٓيػفؿقن ذلؽ: فال بلس مـ ذلؽ: حسب ما أوضحت
(2)

 

كحـ كدرس كتب الشقخ  :سئؾ شقخـا طبقد اهلل الجابري ـ حػظف اهلل ـ ماكصف

أحقاكا تشؽؾ طؾقـا بعض إمقر ففؾ كرجع إىل الشقخ طظ حسـ طبد و إلباين 

 ...الحؿقد بؿا أكف كان تؾؿقذ

 ،هذا حتك لقس مـ تالمقذ إلباين ،ٓ ٓ ما يصؾح الرجقع لف :ؼاصعاالشقخ طبقد م

لؽـ لؿا  ،يقم كان يف الشام يف سقريا لف تالمذة كان الشقخ كاصر الديـ إلباين 

 .إكؿا يجالسف بعض اإلخقةو ،اكتؼؾ إىل إردن لقس لف تالمذة ٕكف ٓ يؾؼل دروساً 

 .م لف حقايل مخس وطشريـ سـةكعؿ يا شقخ سؿعـا بلكف كان مالز :السائؾ

يحضر أحقاكا كغقره يحضر. ،صحقحقهذا ماه ٓ لقس مالزما يؽذب :الشقخ
(3)

 

طظ  :أي– الذي يّدطل :وقال شقخـا محؿد بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ

ومـ ، وإلباين قد ضرب مثآ بلكف مـ الؿستػقديـ ولقسقا مـ صالبف، أكف شقخف -حسـ

وأكا سؿعت هذا الشريط وقؾت الحؿد هلل الذي مل ، ـ طبد الحؿقدالؿستػقديـ طظ حس

، مستػقد ولقس مـ تالمقذهقيجعؾ مثآ لؾؿستػقد الذي ه يجعؾ الشقخ كاصر 

كلن اهلل وّفؼ ، فؼؾت اهلل أكبر، مستػقد لؽـ صالب تؾؿقذ ٓ ما جعؾ مثآ إٓ طظ حسـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.هناية الشريط -174شريط رقؿ  - سؾسؾة الفدى والـقر] (1)

 [.174: شريط - الـّقرولُفدى سؾسؾة ا] (2)

 .(ه1434/ 25/6)أسئؾة مفؿة أجاب طـفا فضقؾتف حػظف اهلل تعاىل.وكاكت يقم الجؿعة الؿقافؼ  (3)
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ؿستؼبؾ العصر والدهر مؿا سقؽقن مـ هذا اإلمام ٕن يـطؼ هبذه الؽؾؿة لؿا يعؾؿف اهلل ب

مـ التالمقذ مـ الؿعـك العام الذيـ قهذا الرجؾ فضرب مثآ لؾؿستػقديـ مـف وما ه

طظ حسـ. استػادوا مـ كتبف
(1)

  

 :زابعا
طىل مـفجف وسؾؽ سبقؾف أم قأيـ الحؾبل ومـ زطؿف أكف مـ تالمقذ إلباين هؾ ه

 ،وجقّش الجققش لؿحاربة العؾؿاء السؾػققـ، غّقر وبّدل ما كان طؾقف العالمة إلباين

أساء لؾشقخ قبؾ ه ،ٕن التؾؿقذ الذي ٓ يسقر طىل مـفج شقخف ٓ تـػعف دطقى الّتتؾؿذ

مـ العظائؿ مـ  لأللباين غاية اإلساءة ومـ إسباب التل اتُّفؿ هبا الشقخ إلباين 

 الحؾبل ومـ لّػ لػف.ِ ققِّبِؾ الحدادية وغقرهؿ ه

وا لفمٓء الحدادية الػجرة طؾؿاء أمـاء كصحاء صادققن كحسبفؿ كذلؽ لؽـ تصدّ 

وصدق ، وبّقـقا كقايا خصقمف وخبثفؿ وسقء صقّيتفؿ واهلل حسقبفؿ فذّبقا طـف 

ٕن " أكت لست مـ تالمقذ إلباين"شقخـا ربقع بـ هادي ـ حػظف اهلل ـ لؿا قال لف

 .ومغّرب الحؾبل مغّرب فشّتان بقـ مشّرقوإلباين مشّرق 

وإكـل ٕققل كؾؿة قالفا كثقر مـ مشايخـا  :-حػظف اهلل-قال شقخـا أمحد بازمقل 

باب الذي وقع طىل إلباين إكؿا ، وكثقر مـ إخقاكـا صالب العؾؿ واهلل إن كثقرا مـ السِّ

كان سببف همٓء الحؾبل والحقيـل وأشؽالفؿا مـ أصحاب الؿـاهج الػاسدة الذيـ 

 فنن كـت صادقا ياطبد الحؿقد وتريد أن تـػل طـ إلباين  ،ألصؼقها بإلباين

 .الؽالم الباصؾ فاكػل همٓء طـ إلباين ٕن مـفج همٓء يخالػ إلباين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إجقبة السـقة طىل إسئؾة الؿـفجقة. 
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 :خامطا 

ففؾ معـك التّتؾؿذ أن ُيعصؿ الؿرء مـ  هب جدٓ أهنؿ مـ تالمقذ إلباين 

طـدك طـفؿ صّؽ وطـدهؿ أوأغقّرون تهؾ طـدك كّص يف أهنؿ ٓ يزيغقن وٓ يو، ؟الخطل

  .الغػران؟

 ومـ يلمـ الػتـة طىل كػسف فضال طـ غقره؟ 

 فعـ أكس  ،فؼؾقب العباد بقـ أصبعقـ مـ أصابع الرمحـ يؼّؾبفا كقػ يشاء

يا مؼؾب الؼؾقب ثبت قؾبل طىل ديـؽ. فؼؾت يا " :يؽثر أن يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل  :قال

إنَّ الؼؾقب بقـ أصبعقـ  ،ؾ تخاف طؾقـا؟ قال كعؿفف ،آمـّا بؽ وبؿا جئت بف ،رسقل اهلل

"مـ أصابع الرمحـ يؼؾِّبفا كقػ يشاء
(1)

 :ىل حؽاية طـ إبراهقؿ ا.وقال اهلل تع

قال إبراهقؿ  ،فخاف طىل كػسف الػتـة ،[41 :]إبراهيم ﴾ڤڤڤڦڦ﴿

ومـ يلمـ البالء بعد إبراهقؿ. :التقؿل
(2)

  

استؼقؿقا وخذوا صريؼ مـ قبؾؽؿ  يا معشر الؼراء :وقال حذيػة بـ القؿان 

ًٓ لؼد ضؾؾتؿ  ،فقاهلل لئـ اتبعتؿقهؿ لؼد سبؼتؿ سبؼًا بعقداً  ولئـ أخذتؿ يؿقـًا وشؿا

ًٓ بعقدًا. ضال
(3)

  

مـ كان مـؽؿ مستـا فؾقستـ بؿـ قد : أكف قال وكؿا وردطـ طبد اهلل بـ مسعقد 

مات فنن الحّل ٓ تممـ طؾقف الػتـة.
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (2792)صحقح الترمذي( وصححف إلباين يف 2144أخرجف الترمذي ) (1)

(2) دفتح الؿجقد شرح كتاب التقحق (74: )ص. 

 .(7282أخرجف البخاري ) (3)

(4) جامع بقان العؾؿ وفضؾف ( 419ص ،)ومشؽاة الؿصابقح (1/67 - 193رقؿ)  رواه ابـ

 .(188)ص ذم الؽالم( والفروي يف 2/947/1814) الجامعطبدالبر يف 
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مـ أمـ اهلل طىل ديـف صرفة طقـ سؾبف اهلل إياه. لثقري وكؿا قال سػقان ا

(1)
 

والعؾؿاء  ،فؿـ أخطر إمقر تربقة الشباب طىل آطتراض طىل إئؿة السابؼقـ

التجّرد وآجتفاد وَطالمة العؾؿ قوتصقير ذلؽ بلكف ه ،الرباكققـ بغقر حجة وٓ برهان

 .والتحؼقؼ

 :ضادضا
 ـ كان طىل شاكؾتف الطعـ يف العالمة إلباين موٓ يؾزم الطعـ يف طىل الحؾبل 

فإلباين رجؾ صاحب سـة كصر اهلل تعاىل بف الديـ وأحقا بف السـة وطظ الحؾبل غّقر 

وبّدل ما كان طؾقف الشقخ إلباين يف أكثر مـ سبعقـ مسللة واحدة مـفا تؽػل يف تبديعف 

 فضال أن يتؾّبس هبا كّؾفا والعقاذ باهلل.  ،وتضؾقؾف

وهذه الؼاطدة الباصؾة الؿبطؾة التل قعدهتا يف رّد كالم أهؾ العؾؿ يف الحؾبل يف أن 

يستؾزم طؾقؽ الطعـ يف بعض " الطعـ يف التالمقذ يستؾزم مـف الطعـ يف الشقخ"

رضل اهلل -الؿرسؾقـ  فبعض التابعقـ تتؾؿذ طىل أفضؾ الخؾؼ بعد إكبقاء الصحابة 

فج بؿـفجفؿ ومل يؿش طىل صريؼتفؿ ففؾ يـػعف اكتسابف ثؿ اكحرف ومل يـت -طـفؿ أمجعقـ

 ؟؟؟إلقفؿ

 : أّال
فعىل مذهبؽ الباصؾ مـ صعـ فقفؿ يؾزم مـف الطعـ فقؿـ تتؾؿذوا طؾقف أٓ وهؿ 

 : وهذان مثآن طىل ذلؽ، وهذا مؿا ٓ يؼقل بف طاقؾ الصحابة 

مـ أشؼك البرية قـ طبد الرمحـ بـ مؾجؿ الؿرادي الذي ه 1
(2)

ث الؿخبث الخبق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البدع والـفل طـفا و، (54ٓبـ وضاح )صآطتصام (1/134)لؾشاصبل. 

 

 =فؾؿا ، طظ رفقؼقـ يف غزوة ذي العشقرةوكـت أكا ": قال جاء يف الحديث طـ طؿار بـ ياسر  (2)
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وكان مـ  كان مـ تالمقذ الصحابل الجؾقؾ معاذ بـ جبؾ  ،مأل اهلل قبره كارا تتلّجج

قسع أن يُ  بـ العاص وكتب إىل طؿر حتك إن طؿر بـ الخطاب  ،العباد والزّهاد

 الؼرآن.وداره ويؼّربف إىل الؿسجد لقعّؾؿ الـاس الػؼف 

لؾخؾقػة الراشد طظ بـ أبل فحدث ما حدث مـ فعؾتف الؼبقحة الشـقعة مـ قتؾف 

  .صالب 

بـ العاص ويف طؿر وهؾ هذا التتؾؿذ يستؾزم مـف الطعـ يف طؿر الػاروق أ :الػاٍد

 ؟ يف معاذ بـ جبؾ وأ

وكان مـ ، ـ صؾؼ بـ حبقب العـزي كان طىل مذهب الؿرجئة وحّذر مـف السؾػ 2

 : مـفؿ، ضؿـ شققخف صحابة أجالء

  أكس بـ مالؽ. 

  اهلل جابر بـ طبد. 

  جـدب بـ طبد اهلل البجظ. 

  طبد اهلل بـ طباس. 

  طبد اهلل بـ الزبقر ، وغقرهؿ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: فؼال يل طظ، رأيـا كاسا مـ بـل مدلج يعؿؾقن يف طقـ لفؿ يف كخؾ، أقام هباو ملسو هيلع هللا ىلصكزلفا رسقل اهلل  =

ثؿ ، ةفجئـاهؿ فـظركا إىل طؿؾفؿ ساط ؟هؾ لؽ أن كليت همٓء فــظر كقػ يعؿؾقن: يا أبا القؼظان

فقاهلل ، يف دقعاء مـ التراب فـؿـا، فاضطجعـا يف صقر مـ الـخؾ، طظوفاكطؾؼت أكا ، غشقـا الـقم

يا أبا ملسو هيلع هللا ىلص: »فؼال رسقل اهلل ، قد تتربـا مـ تؾؽ الدقعاء، ويحركـا برجؾف ملسو هيلع هللا ىلصما أيؼظـا إٓ رسقل اهلل 

أحقؿر ثؿقد الذي طؼر »: قال. بىل يا رسقل اهلل: قؾـا «أٓ أحدثؽام بلشؼك الـاس رجؾقـ؟، تراب

 «.-يعـل لحقتف- حتك تبتؾ هذه مـ الدم -يعـل قرن طظ- الذي يضربؽ طؾك هذه، والـاقة

 (28ص ) الخصائصوالـسائل يف   (1  /351 - 352)مشؽؾ أثارأخرجف الطحاوي يف 

 . (1743)الصحقحةوصححف إلباين يف (، 263/ 4)وأمحد  (141 - 144/ 3)الحاكؿ و



ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف  359 التنًع اخلمف

 
رآكك سعقد بـ  :طـ أيقب ،قال محاد بـ زيدو، كان يرى اإلرجاء :حاتؿ فقفققال أب 

، ٓ تجالسف، أمل أرك جؾست إىل صؾؼ بـ حبقب :فؼال ،جبقر جؾست إىل صؾؼ بـ حبقب

ثؼة لؽـ  قهو ،سؿع مـ ابـ طباس ،كقىف :زرطةققال أبو، إلرجاءكان يرى او :قال محاد

كان داطقة إىل  :الػتح إزدىققال أبو، كان مرجئا :قال ابـ سعدو، كان يرى اإلرجاء

تركقه. ،مذهبف
(1)

 

طىل قاطدتؽ الباصؾة الطعـ يف صؾؼ بـ حبقب العـزي يؾزم مـف الطعـ يف الصحابة 

 لؽـ إذا طرف ، فضال طـ صالب طؾؿ، لف طاقؾالذيـ ذكركاهؿ وهذا مؿا ٓ يؼق

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ :قال تعاىل، الفقى يعؿل ويصؿ ،السبب بطؾ العجب

 .[7 :]سورة احلج آية ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

وإمثؾة طىل اكحراف بعض الطؾبة طـ مشايخفؿ طىل مّر العصقر وإزمان كثقرة 

ـف الطعـ كذلؽ يف ففؾ يؾزم م ،ٓتحصك وتحتاج إىل بحث مستؼؾوجدا ٓ تعّد 

 ؟مشايخفؿ

الطعـ يف "فلكت تؽقؾ بؿؽقالقـ وتزن بؿقزاكقـ طىل مذهبؽ الباصؾ الؿبطؾ 

 )وإن كـا ٓ كؼقل بف( " التالمقذ يستؾزم مـف الطعـ يف الشقخ

فؾؿاذا مل تطبؼ هذه الؼاطدة مع شقخؽ العقد شريػل الطاطـ يف أصحاب محؿد بـ 

صعـ صعـات فاجرة آثؿة ـ فّض اهلل فاه ـ يف طؿر حقـ  ،طبد اهلل طؾقف الصالة والسالم

وصػف لصحابل ووأسامة بـ زيد ، الػاروق وطظ بـ أبل صالب ومعاوية خال الؿممـقـ

فؾؿاذا مل تحاربف مثؾ  ،جؾقؾ الذي كان يصظ يف آخر صػ يظ صػقف الـساء بلكف شقطان

مـ وصئ الحصك أفضؾ قوتؼقل طـف أكف يطعـ يف شقخفؿ الذي ه، ما تحارب السؾػققـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هتذيب الؽؿال (13/452)و ،هتذيب التفذيب (5/31). 
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 .؟ملسو هيلع هللا ىلصبلبل وأمل قه

 :ثاىٔا
كؾزمؽ يا طبد الحؿقد طىل قاطدتؽ الؿستفجـة أن تـّزلفا كذلؽ طىل شقخؽ العقد 

شريط ] يف: -طامؾف اهلل بعدلف-بؼقلف  :شريػل حقـ صعـ يف تالمقذ العالمة ابـ باز 

باز  الشقخ بـوالشقخ بـ طثقؿقـ "[: إول القجف -مجؿقطة مـ الؿخالػات  (6) رقؿ

لؽـ الؼضايا الؿـفجقة ٓ  ،الجؿاطات يلتقهؿ باسؿ اإلسالم فقغّرروا هبؿ ٓ يعرفقن هذه

 ."إلقفا يتطرققن

وكؾؿة يعرففا مجقع مـ يف السعقدية كؾفؿ يدركقن أن بَِطاَكة الشقخ طبد ": وقال

 ." العزيز بـ باز كاكت إخقاكقة

 :ثالجا

مشّرفا تجاهف وتـزل قاطدتؽ كؾزمؽ طىل قاطدتؽ إن كـت صادقا أن تؼػ مققػا 

بؾ  ،وذلؽ لؿا صعـ يف تالمقذ العالمة ابـ طثقؿقـ ، -طىل شقخؽ العقد :أي– طؾقف

شريط رقؿ ]يف  طامؾف اهلل بعدلف-يف العؾؿاء أمثال الشقخ صالح آل الشقخ حقث قال و

وأما إكزال إحاديث وأيات  : -[القجف إول -جؾسة مع شباب وهران ( بعـقان2)

يف غـك طـ و ،بؿعزل طـفا -ابـ طثقؿقـ  -والحركات اإلسالمقة فؽان  ،القاقع طىل

 .الحركات ٕكف ٓ يدركفا الؽالم يف هذه

وأكثر ومعظؿ الطؾبة الذيـ كاكقا طـد الشقخ ابـ طثقؿقـ كاكقا مـ مجاطة " :وقال

  "!سؾؿان العقدة وسػر الحقايل

يعرفقن الػرق والجؿاطات  ماطدا الشقخ ربقع كؾ طؾؿاء السعقدية ٓ" :وقال

 ."!الحزبقة الؿعاصرة
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واهلل صالح آل الشقخ هذا يعـل يف  :[مجؿقطة مخالػات (6شريط رقؿ )]وقال يف 

طىل  ،. طدم العذر بالجفؾ فقفا مسائؾ صامات كبقرة.العؼقدة فقف كثقر أشرصتف الدطقية يف

 ."لتدركقا حؼقؼة هذا الرجؾ هذا ،كؾ

يف كجد ولؿا سئؾ  طؼقدة مقجقدة -تؼريبقا-ذر بالجفؾ لفذا طدم العو..." :ثؿ قال

ويف  -احذر بالعامقة-يف التقحقد غقر بآك  :طـ أشرصة صالح آل الشقخ حػظف اهلل قال

 .فقفا شقئا حتك إصقل الثالثة ٓبد أن يدّس  :ثؿ قال ،الػؼف الرجؾ حـبظ

 .ة اهللوسـبّقـ صعقكاتف الػاجرة يف أهؾ العؾؿ بشلء مـ التػصقؾ بؿشقئ

 : زابعا
وذلؽ لؿا تؽّؾؿ بعض كبار ، تؾؼػتفا مـ شقخؽ العقد شريػل باصؾةال شبفةهذه ال

مؿـ يدّرس يف الؿسجد الـبقي ألزم أن الذي أططاه  قأهؾ العؾؿ يف أحد الدطاة وه

 )أي ويّل إمر(.  ،الؽرسل يف الؿسجد الـبقي أكف أضّؾ مـف

مدافعا طـف  [إول القجف - بقتشريط جؾسة أمام ال]يف - قال العقد شريػل

فؿـ  ضال مضّؾ قإذا كان ه: -بالباصؾ مع أن أهؾ العؾؿ بقـقا جرحف بالحجج والبراهقـ

ضال فؽذلؽ قإن كان ه ؟الؿسجد الـبقي؟ ألقس بنذن مـ السؾطة أططاه الؿؽان يف

 أضّؾ مـف. معـاها الذي أططاه ذلؽ

  :ّالسد علَٔا الػبَ٘ السابع٘

ت لف حسـات كثقرة وضفر مـف سقئة واحدة فنهنا تغتػر لف مـ كاك" :وهل ققلف

 ."بؿشقئة اهلل
لؿا سئؾ طـ مصطػك العدوي وطظ  -أصؾحف اهلل-قال طبد الحؿقد مخؾقف 

مـ كاكت لف حسـات كثقرة وضفر مـف سقّئة " :حسـ الحؾبل وأبل إسحاق الحقيـل قال
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 ."واحدة فنهنا تغتػر لف بؿشقئة اهلل 

هؾ العؾؿ الراسخقـ يف هذا التؼعقد الباصؾ مـ حقث إصالق مـ سبؼؽ مـ أ :قلت

 هذه الؼاطدة يف التعامؾ مع كبار أهؾ البدع وتـزيؾفا طؾقفؿ.؟

هذه السقّئة التل تؾّبس هبا طىل غقرك يف هذا التؼعقد قد تؽقن الؿخالػة يف  :ثانّا

د البقان ويستحّؼ صاحبفا التبديع وذلؽ بع -القاقع يف حّؼ همٓءقوهذا ه-الؿعتؼد 

وهمٓء كؾفؿ أققؿت طؾقفؿ الحجة وبّقـت لفؿ الؿحّجة وطاكدوا وركبقا صريؼة أهؾ 

أيت لؽ بللػ قلؽـ اإلشؽال طـدك أكؽ ل، فبّدطفؿ أهؾ العؾؿ ،إهقاء والضالل

تراها ٓ تتعدى فنكؽ مخالػة مـ مخالػات همٓء الؿـحرفقـ طـ هدي سقد الؿرسؾقـ 

  .حبفا مـ السؾػقةكقهنا مجرد أخطاء وٓ تخرج صا

الل هل وجف آخر لؿـفج  هذه الؼاطدة التل أخطلت يف :ثالجا تـزيؾفا طىل همٓء الضُّ

الؿقازكات الذي اخترطف أهؾ آكحراف وقد ذكركا بعض فتاوى أهؾ العؾؿ يف بقان 

فساده فؾتراجعوبطالكف 
(1)

. 

  :الػبَ٘ اخلامط٘ ّالسد علَٔا

ػقريقـ والحركققـ ٓ يعـل أن كغض كقن بعض الـاس واقػًا ضد التؽ :وهل

 : الطرف طـ اكحرافاتف

أثار بعض أتباع مخؾقف مـ أهؾ التؿققع يف كقن بعض الـاس واقػًا ضد الخقارج 

وهذه الشبفة ، وغقرهؿ مـ أهؾ البدع أن كغض الطرف طـ بعض اكحرافاهتؿ لؾؿصؾحة

الؿسؾؿقـ التل  التل هل أوهك مـ بقت العـؽبقت والتل هل متؾّؼػة مـ شبف اإلخقان

كاكقا يؾّبسقن هبا طىل أهؾ السـة بؼقلفؿ كقػ ترّدون طىل مـ يحارب التؽػقريقـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(234-226اكظر )ص  (1)
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 والعؾؿاكققـ والشققطققـ والؾبرالققـ والؿاسقكققـ؟!

مـفج دخقؾ طىل أهؾ اإلسالم قهإكؿا و ،هذا لقس مـ مـفج السؾػ يف شلء :أَال 

ألقس مـ أجؾ مخالػتفؿ لشريعة غقرهؿ مـ الؿخالػقـ لؿاذا كـؽر طؾقفؿ وفالخقارج أ

، ذاك الؿخالػ كـؽر طؾقف مـ أجؾ مخالػتف لؾسـةوكذلؽ هذا أ ،اهلل رّب العالؿقـ

بؾ  ،؟حّذر مـ الخقارج أّيؿا تحذير ملسو هيلع هللا ىلصولؿاذا الـبل  ،وإدخالف يف اإلسالم مالقس مـف

 كؽثرة الصالة والصقام حّذر مـفؿ أكثر مـ أّي صائػة أخرى ولفؿ ما لفؿ مـ العبادة

 .ذلؽقوتالوة الؼرآن وكح

يف  قال ابـ هبقرة ، ضّد الؽػاروحاربقهؿ وتركقا الغز ولؿاذا الصحابة 

ويف الحديث أن قتال الخقارج أوىل مـ قتال " :يف قتال الخقارج حديث أبل سعقد 

ويف قتال أهؾ الشرك  ،الؿشركقـ: والحؽؿة فقف أن قتالفؿ حػظ رأس مال اإلسالم

".س الؿال أوىلصؾب الربح: وحػظ رأ
(1)

  

همٓء الذيـ يردُّون حديث رسقل وٕن أغز ،واهلل": وقال الحؿقدي شقخ البخاري

هتؿ مـ إتراكوأحبُّ إيّل مـ أن أغز ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يعـل بإتراك الؽػار." ِطدَّ
(2)

  

."ٓ تجالسقا أهؾ الؽالم وإن ذبقا طـ السـة" :يؼقل وكان إمام أهؾ السـة 
(3)

 

 :ثاىٔا
وف مـ كان أقرب إىل السـة وطـده مخالػات شرطقة ومل يتراجع طـفا معرقكؿا ه

ومـ الؿؼّرر كذلؽ أن أهؾ البدع أخطر وأشّد  ،بعد البقان يؽقن خطره أطظؿ مـ غقره

ٕن طداوة القفقد والـصارى بادية  ،ضررا طىل اإلسالم وأهؾف مـ القفقد والـصارى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتح الباري ( 12/341ٓبـ حجر.) 

(2) ذّم الؽالم (228.) 

(3) مـاقب اإلمام أمحد (245ص). 
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ؿ أطظؿ وأشـع ففؿ يتحدثقن يف إمة وأما أهؾ البدع فخطره ،ضاهرة لؾعقان يف الغالب

بؾسان اإلسالم وباسؿ السـة فقؽقن آغترار هبؿ أكثر مؿـ جاهر بعداوتف لإلسالم 

ب يف البقت  ،الظاهر يحاصر البقت مـ الخارجووّٕن العد ،والؿسؾؿقـ والؿبتدع يخرِّ

 مـ الداخؾ.

 ققال شقخـا أب ،القفا طظ بـ طؼقؾ الػؼقفققال أب :الػرج ابـ الجقزي ققال أب

  الػضؾ الفؿداين 

ٕنَّ الؿؾحديـ  ،مبتدطة اإلسالم والقاضعقن لألحاديث أشّد مـ الؿؾحديـ

ففؿ كلهؾ بؾد سعقا  ،وهمٓء قصدوا إفساده مـ داخؾ ،قصدوا إفساد الديـ مـ خارج

ففؿ  ،فالدخالء يػتحقن الحصـ ،والؿؾحدون كالحاضريـ مـ خارج ،يف إفساد أحقالف

سالم مـ غقر الؿالبسقـ لف.شر طىل اإل
(1)

.  

وهذه بعض أققال أئؿة السؾػ يف التحذير مـ خطر أهؾ البدع وأهنؿ أخطر حتك 

 : باب الزجر مـ القفقد والـصارى وهذا كّؾف مـ

آكؾ مع يفقدي وكصراين وٓ آكؾ مع مبتدع وأحب : قال الػضقؾ بـ طقاض 

أن يؽقن بقـل وبقـ صاحب بدطة حصـ مـ حديد.
(2)

 

ومـ تبّسؿ يف وجف  ،مـ طظؿ صاحب بدطة فؼد أطان طىل هدم اإلسالم :لوقا

ومـ زوج كريؿتف مـ مبتدع  ،ملسو هيلع هللا ىلص مبتدع فؼد استخػ بؿا أكزل اهلل طز وجؾ طىل محؿد 

ومـ تبع جـازة مبتدع مل يزل يف سخط اهلل حتك يرجع ،فؼد قطع رمحفا
(3)

 

الؿذهب فاسؼا فاجرا إذا رأيت الرجؾ رديء الطريؼ و: اإلمام البرهباري  وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الؿقضقطات (1/51). 

 .(2/464ٓبـ بطة ) اإلباكةو(، 139-138: ص)لؾبرهباري  شرح السـةاكظر  (2)

(3) شرح السـّة  (139: ص)لؾبرهباري. 
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مـ أهؾ السـة فاصحبف واجؾس معف فنكف لقس تضرك  قصاحب معاص ضالؿا وه

معصقتف وإذا رأيت الرجؾ طابدا مجتفدا متؼشػا محترفا بالعبادة صاحب هقى فال 

تجؾس معف وٓ تسؿع كالمف وٓ تؿشل معف يف صريؼ فنين ٓ آمـ أن تستحظ صريؼف 

 فتفؾؽ معف.

يا بـل مـ أيـ  :ابـف وقد خرج مـ طـد صاحب هقى فؼالرأى يقكس بـ طبقد 

بـ طبقد قال يا بـل ٕن أراك خرجت مـ بقت هقتل أحب ومـ طـد طؿر :خرجت قال

إيل مـ أن أراك خرجت مـ بقت فالن وفالن وٕن تؾؼك اهلل زاكقا سارقا خائـا أحّب إيل 

 مـ أن تؾؼاه بؼقل أهؾ إهقاء.

الفقتل ٓ يضؾ ابـف طـ ديـف وأن صاحب البدطة  أفال تعؾؿ أن يقكس قد طؾؿ أن

يضؾف حتك يؽػره.
(1)

 

فجاء  ،دخؾت طىل أمحد بـ حـبؾ :وروى ابـ الجقزي طـ الحسقـ البؾخل أكف قال

 :قال .ٓ يستعان هبؿ :فؼال أمحد ؟رسقل الخؾقػة يسللف طـ آستعاكة بلصحاب إهقاء

ٕن القفقد والـصارى ٓيدطقن  :ٓ :! قال؟فقستعان بالقفقد والـصارى وٓيستعان هبؿ

.وأصحاب إهقاء داطقة ،إىل أدياهنؿ
(2)

 

أحب إيل مـ أن  ،وقردة وخـازير ،ٕن أجاور يفقديا وكصراكقا :مقسكقوقال أب

يجاورين صاحب هقى يؿرض قؾبل.
(3)

  

فالؽافر لف  ،فالعبرة هـا لقست بعظؿ الجرم ،وأثار طـ السؾػ يف هذا كثقرة جدا

تعاىل يف شلن الؽػار غقر اهلل قال  .ذاهبوٓ يؼاس هذا  ،والؿبتدع لف معامؾة ،معامؾة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح السـّة (54: لؾبرهباري )ص. 

(2) مـاقب اإلمام أمحد (214: )ص. 

(3) اإلباكة (2/468). 
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ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ :الؿحاربقـ

جاز ققاس الؿبتدع طىل الؽافر يف هذا لبطؾ قفؾ ،[7: ]املمتحنة ﴾ڈژژڑڑک

 .مـفج السؾػ يف معامؾة أهؾ إهقاء والبدع

 رسؾ رب العالؿقـ فؿعامؾة مقسك  قائؾ هذه الشبفة مخالػ حتك لؿـفجو

ومعامؾتف مع أخقف هارون ـ طؾقف الصالة والسالم بالشدة ، لػرطقن الؾعقـ بالرفؼ والؾقـ

 والـؽقر وذلؽ لؿا رجع مـ مقؼات ربف وقد خّؾػف يف ققمف فعبدوا العجؾ.

ويعامؾ ، كان يعامؾ بعض أهؾ الؽتاب والؿـافؼقـ بلسؾقب فقف لقـ ملسو هيلع هللا ىلصوالـبّل 

فؽان يجقب دطقة القفقد ويلكؾ  ،حسب ما تؼتضقف الؿصؾحة بف بعض أصحا

وكجد يف الؿؼابؾ أكف طؾقف الصالة  ،وكاكقا يسؾؿقن طؾقف فقرّد طؾقفؿ و... ،طـدهؿ

ػقا طـ غزوة تبقك مخسقـ لقؾة وهؿ كعب بـ مالؽ والسالم قد هجر الثالثة الذيـ خؾّ 

يعؾؿ أهنؿ  قوه ،ن مخسقـ لقؾةوهجرهؿ الؿسؾؿق ،هالل بـ أمقة وومرارة بـ الربقع 

القفقد أم الصحابة  :فلّيفؿا أشّد جرما ،وهنك أن يؽؾؿفؿ أحد ،يحبقن اهلل ورسقلف

 ؟الثالثة الذيـ خؾػقا

لؿا قتؾ الرجؾ الذي تشّفد بالشفادة يف أرض  كؿعامؾتف ٕسامة بـ زيد و

 و.... ،يف معامؾتف ٕبل ذر لؿا طقّر بالٓ و، الؿعركة

فالؿرتد  ،ف ٓ تؼاس طؼقبة طىل أخرى لؿجرد الـظر يف قدر الجرمأك :ّاحلاصل

 الؽافر أطظؿ جرما مـ الؿسؾؿ الؿحصـ الذي اقترف جريؿة الزكا ومع ذلؽ يرجؿ

ومع ذلؽ يجؾد  ،والزكك أقبح مـ السرقة ،وأما الؿرتد فقؼتؾ قتؾة سفؾة ،ويؼتؾ شّر قتؾة

كان الؿسروق ربع قيد السارق ولوتؼطع  ،الزاين غقر الؿحصـ مائة جؾدة ويغرب طاما

 وٓشؽ أن الجؾد أخّػ مـ قطع القد. ،ثالثة دراهؿوديـار أ
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مجؿقع الػتاوىجاء يف 

(1)
الؼصة العظقؿة يف مـاضرتف لؾبطائحقة  ٓبـ تقؿقة  

بدطتفؿ وحّذر الـاس مـفؿ  الرفاطقة وهؿ فرقة ضالة مـحرفة فلكؽر طؾقفؿ ابـ تقؿقة 

شتؽقا ابـ تقؿقة طـد إمقر فتؿت الؿـاضرة، وبعد أن امقر فحتك وصؾ هبؿ إمر لأل

اقتـع إمقر بؽالم شقخ اإلسالم يف همٓء الؿبتدطة سلل إمقر ابـ تقؿقة يف القاجب 

 فبلي شلء تبطؾ هذه إحقال. :تجاه همٓء الؿبتدطة قائالً 

 :لوقا ،هبذه السقاط الشرطقة. فلطجب إمقر وضحؽ :-ابـ تقؿقة :أي–فؼؾت 

 أي واهلل!

كؿا قد جرى  ،تبطؾ هذه إحقال الشقطاكقة ،بالسقاط الشرطقة :فؼال شقخ اإلسالم

ومـ مل يجب إىل الديـ بالسقاط الشرطقة فبالسققف الؿحؿدية.  ،مثؾ ذلؽ لغقر واحد

وهذا  ،وغالمف ملسو هيلع هللا ىلصهذا كائب رسقل اهلل  :وأمسؽت سقػ إمقر وقؾت )أي ابـ تقؿقة(

 ،فؿـ خرج طـ كتاب اهلل وسـة رسقلف ضربـاه بسقػ اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلصالسقػ سقػ رسقل اهلل 

ون وٓ كؼر كحـ؟  :وأخذ بعضفؿ يؼقل ،وأطاد إمقر هذا الؽالم فالقفقد والـصارى ُيؼرُّ

والؿبتدع ٓ يؼر  ،القفقد والـصارى يؼّرون بالجزية طىل ديـفؿ الؿؽتقم يف دورهؿ :فؼؾت

 فػحؿقا لذلؽ. ،طىل بدطتف

 :ثالجا

ـاس واقػًا ضد التؽػقريقـ والحركققـ ٓ يعـل أن كغض الطرف طـ كقن بعض ال

فؾقس ذلؽ مـ مـفج اهلل تعاىل يف شلء ٕن ذلؽ مخالػ  ،اكحرافاهتؿ التل وقعقا فقفا

 لؿبدأ القٓء والبراء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) (11/474). 
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 :زابعا 

والؿعتزلة  ،كقن بعض أهؾ البدع كإشاطرة لفؿ جفقد يف رّدهؿ طىل الؿعتزلة!

كاكت ترّد طىل الرافضة!:  وكثقر مـ الػرق الؿـحرفة ، الػالسػة!لفؿ جفقد يف رّدهؿ طىل

 ضالٓت همٓء الّراديـ؟!وففؾ هذا يعـل السؽقت طـ بقان اكحرافات 

لعبد اهلل بـ اإلمام " السـة"ب اوأهؾ السـة الذيـ رّدوا طؾقفؿ وبّقـقا أباصقؾفؿ كت

وٓبـ أبل  ،لسجستاينوٕبل داود ا ،ولؾؿروزي ،ولحـبؾ ،وٕبل بؽر إثرم ،أمحد

 ،وٕبل الشقخ إصبفاين ،والطبراين ،والخالل ،وٕبل بؽر بـ أبل طاصؿ ،شقبة

 ،لؾبخاري كتاب خؾؼ أفعال العبادوكذلؽ  ،وٕبل ذر الفروي ،والاللؽائل

يـوكتاب  ،ٓبـ خزيؿة التقحقدو ، ٕبل حاتؿ الرازي َأصؾ السـة واطتؼاد الدِّ

ٕبل طبد اهلل بـ بطة  الػرقة الـاجقة ومجاكبة الػرق الؿذمقمةاإِلباكة طـ شريعة و

طؼقدة السؾػ و، ٕبل بؽر اإلسؿاطقظ اطتؼاد َأئؿة الحديثو، العؽبري الحـبظ

الحجة يف بقان الؿحجة وشرح و ،ٕبل طثؿان إسؿاطقؾ الصابقين َأصحاب الحديث

الرد طىل مـ َأكؽر و، تؿقؿلٕبل الؼاسؿ إِسؿاطقؾ بـ محؿد ال طؼقدة َأهؾ السـة

قاطدة و الرسالة التدمريةو، ٕبل كصر طبقد اهلل بـ سعد السجزي الحرف والصقت

الرسالة و العؼقدة الحؿقيةو، العؼقدة القاسطقةو ،جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة

ع مجؿق وغقرها ٓبـ تقؿقة إِضافة إىل هذا شرح العؼقدة إصػفاكقةو ،التسعقـقة

، الصقاطؼ الؿرسؾة طىل الجفؿقة والؿعطؾةو، الذي مجع فقف كثقر مـ مملػاتف الػتاوى

، الؼصقدة الـقكقةو، الؿعطؾة والجفؿقةواجتؿاع الجققش اإِلسالمقة طىل غزو

ٓبـ قّقؿ الجقزّية وغقر ، شػاء العؾقؾ يف مسائؾ الؼضاء والؼدر والحؽؿة والتعؾقؾو

رّدوا طىل أهؾ إهقاء والبدع مؿـ لفؿ جفقد يف دّك  ذلؽ مـ كتب السؾػ الذيـ

مـ لّػ ووالجفؿقة حصقن أهؾ الباصؾ مـ القفقدية والـصراكقة والؿـاصؼة والػالسػة 
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 لّػفؿ.

 فبفذا الؿـطؾؼ هؾ أخطموا يف رّدهؿ طؾقفؿ؟؟؟

وقد كان العؾؿاء مـ الصحابة والتابعقـ ومـ بعدهؿ إذا تـازطقا  :قال ابـ تقؿقة 

ۈئېئېئېئىئىئىئیی ﴿  :مر اتبعقا أمر اهلل تعاىل يف ققلفيف إ

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

وكاكقا يتـاضرون يف الؿسللة مـاضرة مشاورة ومـاصحة وربؿا  ،[17]النساء: ﴾مث

اختؾػ ققلفؿ يف الؿسللة العؾؿقة والعؿؾقة مع بؼاء إلػة والعصؿة وأخقة الديـ كعؿ 

ما أمجع طؾقف سؾػ إمة خالفًا ٓ وتبقـ والسـة الؿستػقضة أمـ خالػ الؽتاب الؿس

يعذر فقف ففذا يعامؾ بؿا يعامؾ بف أهؾ البدع.
(1)

 

وهذا كالحجج وإدلة التل يذكرها كثقر مـ أهؾ الؽالم والرأي فنكف  :وقال 

يـؼطع هبا كثقر مـ أهؾ الباصؾ ويؼقى هبا قؾقب كثقر مـ أهؾ الحؼ وإن كاكت يف كػسفا 

فقـتػع هبا أققام يـتؼؾقن مؿا كاكقا  ،والخقر والشر درجات ،فغقرها أبطؾ مـفا ،صؾةبا

 خقر مـف.قطؾقف إىل ما ه

وقد ذهب كثقر مـ مبتدطة الؿسؾؿقـ مـ الرافضة والجفؿقة وغقرهؿ إىل بالد 

 قوه ،وصاروا مسؾؿقـ مبتدطقـ ،واكتػعقا بذلؽ ،الؽػار: فلسؾؿ طىل يديف خؾؼ كثقر

غزوًا يظؾؿ فقف الؿسؾؿقـ ووكذلؽ بعض الؿؾقك قد يغز ،قكقا كػاراً خقر مـ أن يؽ

والؽػار ويؽقن آثؿًا بذلؽ ومع هذا فقحصؾ بف كػع خؾؼ كثقر كاكقا كػارًا فصاروا 

خقر.  قوأما بالـسبة إىل الؽػار فف ،وذاك كان شرًا بالـسبة إىل الؼائؿ بالقاجب ،مسؾؿقـ

رغقب والترهقب والػضائؾ وإحؽام وكذلؽ كثقر مـ إحاديث الضعقػة يف الت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (24/172). 
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والؼصص قد يسؿعفا أققام فقـتؼؾقن هبا إىل خقر مؿا كاكقا طؾقف وإن كاكت كذبًا.
(1)

 

 : الػبَ٘ الطادض٘ ّالسد علَٔا

ن شقخف العقد شريػل تراجع طـ إمقر إ :وهل ققل بعض أتباع طبد الحؿقد خمؾقف

 .التل ُبّدع مـ أجؾفا

مره لؿا يليت إىل الؿؿؾؽة كان يؾتؼل ببعض طؾؿاء السـة كان العقد شريػل يف أول أ

فقعدهؿ  ،فؽاكقا يزجروكف يف إشقاء التل استدركت طؾقف وهل مسّجؾة بصقتفوالتقحقد 

ثؿ إذا رجع مل يػ بؿا وطد مـ التراجع بؾ يدافع طـ الباصؾ  ،خقرا لؿا يرجع إىل الجزائر

 -كؿا يػعؾ صاحبف الؿلربل–طف يتالطب طىل ضعاف العؼقل مـ أتباوويؾّػ ويراوغ 

أن لؿا كّقكقا حزبا لضرب الؿـفج السؾػل ووقد طرف بذلؽ طـد الؼاصل والداين 

 الذي يترأسف طظ حسـ الحؾبل ٓ يبايل بؿـ تؽؾؿ فقف وحّذر مـف.

وقد اشترط أهؾ العؾؿ يف مثؾ هذه الحالة أن يرجع إىل العؾؿاء الذيـ اكتؼدوه يف كؾ 

 مـ غقر لّػ وٓ دوران وٓ مراوغة.ما ثبت طـف صراحة 

أن يرجع إىل مذهب السؾػ ويترك ما  القفاء ابـ طؼقؾ قومـ ذلؽ لؿا أراد أب

 طؾقف مـ ابتداع وفتـة مل يستعجؾقا بؾ حتك حضر تقبتف كبار مشايخ الحـابؾة كان

 وهمٓء الحـابؾة كاكقا هؿ السؾػققن يف ذاك الزمان كالعالمة الشريػ أبل جعػر 

 .وا تقبتف وكاقشقه يف كؾ إمقر التل خالػ فقفافحضر

يف يقم الخؿقس حادي طشر الؿحرم حضر إىل الديقان " :قال الحافظ ابـ كثقر 

يتضؿـ  ،وقد كتب طىل كػسف كتابا ،القفاء طظ بـ محؿد بـ طؼقؾ العؼقظ الحـبظ قأب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجؿقع الػتاوى (13/95  96ـ). 
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وأكف قد  ،الخقروأكف رجع طـ اطتؼاد كقن الحالج مـ أهؾ الحؼ و ،تقبتف مـ آطتزال

وأن الحالج قد قتؾ بنمجاع طؾؿاء أهؾ طصره طىل  ،رجع طـ الجزء الذي طؿؾف يف ذلؽ

مخطئ وأشفد طؾقف مجاطة مـ  قوه ،وأهنؿ كاكقا مصقبقـ يف قتؾف وما رمقه بف ،زكدقتف

ورجع مـ الديقان إىل دار الشريػ أبل جعػر فسؾؿ طؾقف وصالحف واطتذر إلقف  ،الؽتاب

فعّظؿف.
(1)

 

إن الذيـ اكتؼدوه هؿ الذيـ  :-حػظف اهلل-ال الشقخ محؿد بـ هادي الؿدخظ ق

القفاء ابـ طؼقؾ الرجقع إىل مذهب السؾػ حضر تقبتف قأب ولؿا أراد ،يؼّررون الؼقل فقف

الؼقل فقف. كبار مشايخ الحـابؾة لقؼّرروا
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البداية والـفاية (12/145). 

 [.مجالس الفدى -لؼاء مع جزائريقـ ]ريط مـ ش (2)
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 امليَج الطلؿٕ ٓطالب عبد احلنٔد خملْف بالتْب٘ ّاإلصالح ّالبٔاٌ

خالػ أصال مـ وووقع يف بدطة أ، لقاجب طىل مـ خالػ مـفج السؾػ الصالحا

قّعد ققاطد باصؾة مصادمة وأصقل أهؾ السـة كالثـاء طىل أهؾ البدع والدفاع طـفؿ أ

، (آقتـاع يف التبديع)و( اشتراط اإلمجاع)لشريعة رّب العالؿقـ وهنج سّقد الؿرسؾقـ كـ

وتلثر الـاس هبذا الؿـفج الؿـحرف  ،-سابؼةكؿا بّقـا يف الققػات ال-وغقر ذلؽ 

وأن يصؾح ما  ،فالقاجب طؾقف أن يتراجع طـفا ويتقب إىل اهلل ويعؾـ البراءة مـ هذا كّؾف

الذي يطالبف بذلؽ قال قوالؿـفج السؾػل ه، ، أفسد ويبّقـ ذلؽ بقاكا واضحا ٓ لبس فقف

: البقرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ :تعاىل

260]. 

 :بعض أقْال الطلـ يف ّجْب التْب٘ ّاإلصالح ّالتبٔني ّضأذنس

فنن الـاس يعّقرون وٓ ، مـ أساء طالكقة فؾقتب طالكقة: قال مقؿقن بـ مفران 

يغػرون.
(1)

 

لؿا أراد أن يجالسف أحد التائبقـ مـ مذهب  وما ورد طـ طبد اهلل بـ الؿبارك 

 .وإما أن أققم، إما أن تؼقم :الجفؿقة فؼام وقال لف

 ومل؟، : فؼال

 ٕكؽ جفؿل.: فؼال ابـ الؿبارك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابـ كعقؿ يف ،  (61/365)تاريخ دمشؼ(وابـ طساكر يف 36أخرجف الشاشل يف جزئف )رقؿ  (1)

الحؾقة (4/92). 
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 ولؽــل تبت. :فؼال

 ٓ حتك تظفر مـ تقبتؽ كؿا أضفرت مـ بدطتؽ.: فلجابف ابـ الؿبارك بؼقلف

كؿا : معّؾؼا طىل هذا إثر بؼقلف -حػظف اهلل-قال شقخـا طبد العزيز الراجحل 

طة حتك يؽقن ذلؽ أضفرت بدطتؽ فلضفر السـة يف إمؽـة التل أضفرت فقفا البد

...ولفذا مل يؼبؾ مـف طبد اهلل بـ الؿبارك مل .أما دطقة بالؾسان فال أقبؾ، طالمة طىل تقبتؽ

يؼبؾ ققلف وٓ كالمف حتك تظفر تقبتف بالػعؾ ما يؽػل الؼقل بالؾسان حتك يظفر مـ 

تقبتؽ مثؾ الذي ضفر مـ بدطتؽ.
(1)

 

إلقف بدطة قيبقـ أن ما كان يدط مـ تقبة الداطك إىل البدطة أن :قال ابـ الؼقؿ 

وضاللة وأن الفدى يف ضّده كؿا شرط تعاىل يف تقبة أهؾ الؽتاب الذيـ كان ذكبفؿ 

كتؿان ماأكزل اهلل مـ البقـات والفدى لقضؾقا الـاس بذلؽ أن يصؾحقا العؿؾ يف 

 ڻڻڻڻۀۀ﴿ :الـاه فؼـؽتؿقهنؿ إيـاكقا يـا كـاس مـكػقسفؿ ويبقـقا لؾـ

﮴ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ﮳  ﮲   * ے ے ۓ ۓ

 -217البقرة ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

.. ففؽذا تػفؿ شرائط التقبة وحؼقؼتفا واهلل الؿستعان..[260
(2)

 

وها أكا أذكر  :قصة تقبة ابـ طؼقؾ الحـبظ حقث قال وذكر ابـ قدامة الؿؼدسل 

تاب مـف فال  مؿا قتقبتف وصػتفا باإلسـاد لقعؾؿ أن ما وجد مـ تصاكقػف مخالػا لؾسـة فف

 .الف قبؾ تقبتف يف زكدقتف وحؾ دمفيغتر بف مغتر وٓ يلخذ بف أحد فقضؾ ويؽقن أخذ بف كح

حػص طؿر بـ محؿد بـ صبرزد البغدادي قأخبركا الشقخ اإلمام الثؼة الؿسـد أب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مـ مققعف حػظف اهلل (1)

(2) طدة الصابريـ (93-94). 
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بؼراءيت طؾقف يف ذي الؼعدة سـة ثالث وستؿائة بؿسجدكا الؿحروس بظاهر دمشؼ 

بؽر محؿد بـ طبد الباقل بـ قت لف أخبركؿ الؼاضل إجؾ العامل أبحرسفا اهلل تعاىل قؾ

محؿد البزار إجازة إن مل يؽـ سؿاطا قال حضرت يقم آثـقـ الثامـ مـ الؿحرم سـة 

مخس وستقـ وأربعؿائة تقبة الشقخ اإلمام أبل القفاء بـ طؼقؾ يف مسجد الشريػ أبل 

 .قرمعىل وحضر يف ذلؽ الققم خؾؼ كثيف هنر  جعػر 

إكـل أبرأ إىل اهلل تعاىل مـ مذاهب الؿبتدطة آطتزال " :يؼقل طظ بـ طؼقؾ :قال

وغقره ومـ صحبة أربابف وتعظقؿ أصحابف والترحؿ طىل أسالففؿ والتؽثر بلخالقفؿ وما 

كـت طؾؼتف ووجد بخطل مـ مذاهبفؿ وضالٓهتؿ فلكا تائب إىل اهلل سبحاكف تعاىل مـ 

 ." كتابتف وٓ قراءتف وٓ اطتؼادهيحؾ يلكتابتف وقراءتف وإكف ٓ 

فنين أستغػر اهلل وأتقب إلقف مـ مخالطة الؿبتدطة الؿعتزلة " :وذكر شقئا آخر ثؿ قال

وغقرهؿ ومؽاثرهتؿ والترحؿ طؾقفؿ والتعظقؿ لفؿ فنن ذلؽ كؾف حرام ٓ يحؾ لؿسؾؿ 

 فعؾف لؼقل الـبل مـ طظؿ صاحب بدطة فؼد أطان طىل هدم اإلسالم. 

جعػر أدام اهلل طؾقه وحرس طىل كافتـا ضؾف ومـ معف قكان سقدكا الشريػ أب وقد 

مـ الشققخ وإتباع ساديت وإخقاين أحسـ اهلل طـ الديـ والؿروة جزاءهؿ مصقبقـ يف 

اإلكؽار طظ لؿا شاهدوه بخطل يف الؽتب التل أبرأ إىل اهلل تعاىل مـفا واتحؼؼ أكـل كـت 

 ما يـايف هذا الخط وهذا اإلقرار فإلمام الؿسؾؿقـ ومتك حػظ طظ، مخطئا غقر مصقب

أطز اهلل سؾطاكف مؽافايت طىل ذلؽ بؿا يقجبف الشرع مـ ردع وكؽال وإبعاد وغقر ذلؽ 

وأشفدت اهلل تعاىل ومالئؽتف وأويل العؾؿ طىل مجقع ذلؽ غقر مجبر وٓ مؽره وباصـل 

ثؿ ، اكتؼامو مـف واهلل طزيز ذقال اهلل تعاىل ومـ طاد فقـتؼؿ اهلل، وضاهري يف ذلؽ سقاء

 كتب الشفقد خطقصفؿ وهذه كسختفا 

أشفدين الؿؼر طىل إقراره بجؿقع ما تضؿـف هذا الؽتاب وكتب طبد اهلل بـ رضقان  
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بؿثؾ ذلؽ أشفدين وكتب محؿد بـ طبد ، يف الؿحرم سـة مخس وستقـ وأربعؿائة

 .زاق بـ أمحد بـ السـل يف التاريخالر

طبد  إقراره بجؿقع ما تضؿـف هذا الؽتاب وكتب الحسـ بـأشفدين الؿؼر طىل 

بـ أمحد بـ اسؿعت إقرار الؿؼر بذلؽ وكتب محؿد : الؿؾؽ بـ محؿد بـ يقسػ بخطف

طبد الؿؾؽ بـ محؿد بـ يقسػ الحسـ أشفدين الؿؼر طىل كػسف بذلؽ وكتب طظ بـ 

 .آخرها

الققم يف مسجد  وكتب محؿد بـ طبد الباقل بـ محؿد بـ طبد اهلل وحضر يف هذا

."الشريػ خؾؼ كثقر
(1)

 

القاجب طؾقؽؿ ": مخاصبا طبد الرمحـ طبد الخالؼ وقال الشقخ ابـ باز 

ويف ، وإطالن ذلؽ يف الصحػ الؿحؾقة يف الؽقيت والسعقدية، الرجقع طـ هذا الؽالم

."مملػ خاص يتضؿـ رجقطؽؿ طـ كّؾ ما أخطلتؿ فقف
(2)

 

الحسـ إشعري أطؾـ قأب" :-حػظف اهلل-وقال الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخظ 

كان معتزلقًا غالقًا بؾ رأسًا مـ رؤوس الؿعتزلة وضؾ أربعقـ سـة  ،تقبتف طىل الؿـبر

ومـ دٓئؾ تقبتف أكف َشَرَع  ،وأطؾـ تقبتف ،يؽافح طـ هذا الؿذهب الخبقث ثؿ تاب

مات ففـاك طال -شبففؿ–يرّد طؾقفؿ  ،يملػ الؽتب يف الردود الؿػحؿة لؾؿعتزلة

يعـل يتعؿؿ ويظفر فقؿا يبدوا لؾـاس أكف يتبع  ،العؿؾقة ُتْذِهب الريبة ،لصدق التقبة

فاذا كاكت هـاك قرائـ  ،هـاك أمقر تدل طىل صدقف وقد تؽقن قرائـ طىل كذبف، الحؼ

ع وإذا كان هـاك قرائـ تدّل طىل دطقاه فؼط ففذا يجب أن يتقّؼظ  ،تدل طىل صدقف فُقشجَّ

شاطت  ،ف قد يؽقن مخادطًا ٕن أن طصر السقاسة والـػاق والتؼّقةلف السؾػققن ٕك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تحريؿ الـظر يف كتب الؽالم (1/33  34ـ). 

(2) مجؿقطة الرسائؾ (8/242245ـ) ، كؼؾت بعض هذه الـؼقٓت مـصقاكة السؾػل. 



        ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف   التنًع اخلمف
376 

 
وٓ يتؿّؽـقن مـ تضققع الشباب السؾػل وصدهؿ طـ الؿـفج السؾػل إٓ  ،إحزاب

فنذا ركـقا إلقف استطاع  ،الرجقع طـ آخطاء الؿضادة لؾؿـفج السؾػلوبادطاء السؾػقة أ

هذا وقع وطىل كؾ حال مـ  ،الػاسد أن يجتذب مـفؿ مـ استطاع اجتذابف إىل مـفجف

ضفرت مـف التقبة ُيشّجع ومـ ضفر مـف التالطب يجب أن ُيحذر مـف وأن يؽقن السؾػققن 

 ."يف يؼظة مـ أمثال همٓء

طـ الشخص الذي تصدر مـف مخالػات مـفجقة...إذا  :ما كصف -حػظف اهلل-وسئؾ 

 قل أكا تبُت مـ ذلؽ؟أم أكف يؼ ،بقان وإصالح تراجع طـ مخالػاتف هؾ يؽػل ذلؽ

طؿر  ،ُيبقـ حتك يظفر لؾـاس صالحف ..أبداً ": -كصر اهلل بف السـة وأهؾفا-فلجاب 

 ماذا فعؾ بصبقغ؟ 

 لؿاذا؟ :ضربف وألؼاه يف السجـ ،ضربف وألؼاه يف السجـ ،وألؼاه يف السجـ ضربف

 طـده شبف ،مبتدعقما ه ،وما شاكؾ ذلؽ ،[2]الذاريات:﴾ېې﴿يسلل طـ  ٕكف كان

 .هؽذا

 .ُيؾبس طىل الـاس بؿثؾ هذه إسئؾة  قفف

يا أمقر الؿممـقـ إن  :وأخقرا قال لف ،والسجـ مرات فجاء وكافله طؿر هبذا الضرب

 .وإن أردت قتظ فلحسـ قِتؾتل ،اهلل لؼد خرجقف أردت أن يخرج ما يف رأسل

 ،إجربوأمر أهؾ العراق هبجراكف فؽان مثؾ الجؿؾ  ،فَلمَر بف َفُسػر إىل العراق

 .َطزمُة أمقر الؿممـقـ فؿا يؽؾؿف أحد :وإذا أرد أحد أن ُيؽؾؿف يؼال لف

إن فالكا قد صؾح  :إلقف إمقر وكتب ،حتك ضفرت تقبتف تؿاما وصحة تقبتف

 .وضفرت صحة تقبتف

 .الـاس أن يؽّؾؿقه طؿر  : فلمرقال
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لـاس طـدهؿ ا ٕكا جّربـا كثقرًا مـ ،ففذا ُٓبدَّ أن تظفر تقبتف ويظفر صدقف

 قإٓ وه ثؿ ٓ تشعر ،ويؼقل أن تبُت ورجعت ،مراوغات يروغ كؿا يروغ الثعؾب ويـاور

 .يفؿس هـا وهـاك بؿا طـده مـ الباصؾ الذي يدطل أكف تراجع طـف

وبعد ذلؽ  ،يـبغل أن كدرسفؿ وأن كتلكك يف حؼف حتك يظفر لـا صدق تقبتف ففمٓء

ب بـ مالؽ الصحابل الجؾقؾ الذي شفد وأكتؿ تعؾؿقن أن كع ،أخقكاقه ،أخقكاقه

ما َيسرُه أّن لف بالعؼبة التل بايع فقفا رسقل اهلل أن  ،فقؽؿ كؾفا إٓ بدراً  الؿشاهد بارك اهلل

 .حضقر وقعة بدرووقعة بدر أولف هبا مرض أ يؽقن

ولّؿا رجع رسقل اهلل جاء الؿعذرون  ،كػاقاً  تخّؾػ طـ غزوة تبقك ٓ كػرًا وٓ

ثؿ كشػفؿ اهلل  ،وكؾ سرائرهؿ إىل اهلل تبارك وتعاىلو طالكقتفؿ فؼبؾ ملسو هيلع هللا ىلص يعتذرون لؾـبل

 .مـ الؽذب بعد ذلؽ وبقـ ما طـدهؿ

ـُ أمّقة ورجٌؾ ثالث فنهنؿ صدققا يف  .آطتذار وأّما كعب بـ مالؽ وهالل ب

إىل أربعقـ لقؾة ثؿ إىل تؿام مخسقـ  ولؽـف أرجك أمرهؿ ،أما همٓء صدققا :ملسو هيلع هللا ىلصقال الـبل 

 .ٓ يؽؾؿفؿ أحد ،لقؾة

ومع ذلؽ ُأجريت طؾقفؿ هذه العؼقبة الصارمة  ،وكؾ شلء همٓء تابقا واطترفقا

هذا مـفج كبقي بارك اهلل فقؽ التقبة ما هل  ،الؿديـة فؽان ٓ يؽؾؿفؿ أحد مـ أهؾ

استؿرت ِسـقـ سقستؿر قلقؾةكزل القحل مـ السؿاء ل فبعد ذلؽ بعد مخسقـ ،لعب

فبعد مخسقـ يقمًا كزلت رمحة اهلل تبارك وتعاىل بتقبة  ؿالرسقل والصاحبة يف هجراهن

 .التقبة وفرح الؿسؾؿقن هبذه ،همٓء

 ،رجعت واهلل أكا ،فنكسان كحـ جربـا كثقرًا مـ أهؾ إهقاء واهلل أكا رجعت

 .فعـدكا تجارب ،يـشر بدطتف هـا وهـاك قثؿ ٓ تراه إٓ وه ،رجعت

ولؽـ قد لدغـا كّرات ومّرات مـ  ،ع طؾقفاكحـ كػرح بالتقبة وكشج ،واهلل :الػاٍد
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فنذا تاب وأكاب وضفرت  ،التقبة ثؿ يظفر طدم صدقفؿ ويظفر مؽرهؿ كثقر مؿـ يّدطقن

أخقكا ويستعقد مؽاكتف إن شاء اهلل وإن ضفر إمر أخر كـا قفالحؿد هلل ه ،تقبتف بعد مدة

 .كعؿ ،أخذكا حذركا مـف قد

 .أكف تاب وهؽذا ؟تف فؽقػ التعامؾ معفصبعًا أضفر تقب قيا شقخ ه :السائؾ

وآرتؿاء يف أحضـف قبؾ أن  أما آستسالم إلقف ،واهلل يبؼك تحت الرقابة شقئًا ما :الشقخ

ضربُت لؽؿ مثالً  أكا ايش حؽقت لؽؿ سابؼًا؟ لقش ،كعرف صدقف ففذا مـ العجؾة

يرجع يدرس تبُت و ما يؼقل ...لالحتقاط ؟لؿاذا ...بؽعب بـ مالؽ ومجاطتف وبصبقغ

 .ويجلء يرفع راية ٓبد يستبرء بارك اهلل فقؽ

والحؾبل قد مأل الّدكقا  :وقال الشقخ محؿد بـ هادي الؿدخظ ـ حػظف اهلل ـ

راخ والّضجقج ـُ ُكجقب طؾقف ،بالصُّ ٓ يجقز  ،فنذا ُسئؾـا أجبـا ،والّسمال طـف يتؽّرر فـح

ّٓ مـ وِ  لـا أن كؽتؿ والؼقل  ،حدة إديان يف رسالة طّؿانوالحؾبل إىل أن ما تبّرأ إ

 إديان وأخّقة إديان وُمساواة إديان ووجقب التّحاكؿ إىل إمؿ الُؿّتحدة ما بُحّرّية

ويؿدح صـقف اُلؿبتدطة مـ الؿتحّزبقـ محؿد حّسان سؾػل  ،رجع طـُف وٓ بِحرف

ؿ العؾؿاء طرطقر سؾػل والؿغرواي سؾػل وفالن سؾػل وهمٓء قد تؽّؾؿ فقف وطدكان

يؿدح  قبؾ إىل الؿظاهرات وه ،ٓ يزال إىل أن ُيدافع طـفؿ قأباصقؾفؿ وه وتبّقـت

ًٓ قال محّؿد حّسان  أكا أِذكُت لُطالّبل أن يُرّدوا طؾقف: ما شاء :ورأيُت لف بعد ذلؽ مؼا

يجب قٓسّقؿا وقد مدحتف ما ه !وأكت الذي مدحتف أٓ يجب طؾقؽ أن ترد طؾقف؟ !اهلل

رجؾ يؿدح شخصًا وُيزّكقف وبعديـ يليت  :أكتؿ أكا أسللؽؿ بالّؾف !ترّد طؾقف؟ طؾقؽ أن

أكت بالّذات خاّصًة  ،هذا ما ُيؼبؾ !هذا ُيؼبؾ؟ أكا قؾت لؾـّاس ُرّدوا طؾقف :يسؽت ويؼقل

وأضؾؾتفؿ بَِؿْدح هذا الخارجل الُؿبتدع الُؿـحرف طؾقـا يا إخقان  الذي كظر الـّاس إلقؽ

قرة التل فقفا آختالط والؿظاهرات التل يف آختالط ويتبّجح بلّكف بالثّ  الذي يتبّجح
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وا طؾقف :ُحرمتف وأوٓده وتؼقل خرج حتّك  !أكا خالص سؽت وقؾت لُفؿ خالص ردُّ

ْدقِقـ ٓ أبدًا هذا كالم مـ يريد أن يؾعب طىل الَحْبؾِقـ: !هذا كالم هذا ٓ  ،وَيْلُكؾ طىل الشِّ

 صالح بـ أمحد يف أمحد  ،حالف أن ُمطالب بلن ُتبقّـ أكت مدحتف أكت ،يؿشل طـدكا

بؾغـل  :ما ذا أققل لف؟بعديـ قال ملسو هيلع هللا ىلصالـّبل  هذا يحّب آل بقت :لعتؽل أّول إمر قالا

فؾِؼقُتف بعد ذلؽ فؾؿ ُأسّؾؿ طؾقف  -يعـل يعتذر-يؼقل ويؼقل  ذلؽ طـف فـصحتف فجعؾ

ؽ كؿققػ أمحد إذا ُكـت تزطؿ أكؽ هات بّقـ لـا مققػ ،صالح ذكر هذا أمحد طـ أمحد بـ

ـُ إذا ُسئؾـا طـ  ،َمَدْحَت فبّقـ حّؼ اهلل يف هذا وأمثالف ما ُدمت قد ،طىل صريؼة أمحد فـح

 هذا ُيضّؾ الـّاس.اهـ ،هذا ُكبّقـ
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 اخلامت٘

 ،وأمحد اهلل تعاىل وأثـل طؾقف الخقر كّؾف، وأشؽره ضاهرا وباصـا، الحؿد أوٓ وآخرا

وأشؽره طىل تسفقؾف  ،أمحده طىل تقفقؼف ،لف الثـاء الجؿقؾ الحسـوؿة فؾف الػضؾ والـع

 .وتقسقره يف إتؿام هذه الرسالة التل أسلل اهلل جّؾ وطال أن تؽقن حجة لـا ٓ طؾقـا

وأن ، وختاما أكصح كػسل وإخقاين أن يفتؿقا بؿا يـػعفؿ يف دكقاهؿ وأخراهؿ

أن يؾتػقا والؽبار الراسخقـ يف العؾؿ  وأن يؾزمقا العؾؿاء، يبتعدوا طـ بـّقات الطريؼ

وأن يرفضقا كؾ الجؿاطات والِػرق  ،وأن يلخذوا بتقجقفاهتؿ وكصائحفؿ، حقلفؿ

الؿخالػة ٕهؾ السـة والجؿاطة وبإخص مـفا حزب الحؾبل ومـ شايعف مـ أهؾ 

وأن يحَذروا مـ الدطاة الذيـ يدطقن إىل تؾؽ  ،الضالل والػتـ يف هذا العصر

 .ملسو هيلع هللا ىلصكؿا حّذر مـفؿ رسقل اهلل الجؿاطات 

أكصحؽ يا طبد الحؿقد كصقحة مشػؼ أن تترك همٓء الؿػتقكقـ وتراجع كػسؽ و

ويف  ،" الَعقد أمحد" :وقديؿًا قالقا، يف الؿسائؾ التل استدركت طؾقؽ وترجع طـفا

فقؼقل  ،يقصقف بالتراجع طـ الخطل خطاب طؿر الػاروق إىل أبل مقسك إشعري 

وٓ يؿـعؽ قضاء قضقت فقف الققم فراجعت فقف رأيؽ ففديت " :لؿشفقرةلف يف رسالتف ا

ومراجعة الحؼ خقر مـ  ،فنن الحّؼ قديؿ ٓ يبطؾف شلء ،فقف لرشدك أن تراجع فقف الحّؼ 

".التؿادي يف الباصؾ
(1)

 

أن يؽقن  :مـ آفات التعصب الؿاحؼة لبركة العؾؿ" :قال اإلمام الشقكاين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إطالم الؿققعقـ (1/86.) 
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ـ يػتل ، مسللةصالب العؾؿ قد قال بؼقل يف  ،يـاضر غقرهوأ ،يصـِّػوأ ،كؿا يصدر مؿَّ

وإن طؾؿ أكف  ،فنكف قد يصعب طؾقف الرجقع طـف إىل ما يخالػف ،ويشتفر ذلؽ الؼقل طـف

فنكف  ،وٓ سبب لفذا آستصعاب إٓ تلثقر الدكقا طىل الديـ، الحؼ وتبقَـّ لف فساد ما قالف

ل لف الشقطان أ ويخدش يف  ،ويحط مـ رتبتف، أن ذلؽ يـؼصفالـػس إمارة  وقد يسقِّ

فنن الرجقع إىل الحؼ  ،وتسقيؾ باصؾ ،وهذا تخقؾ مختؾ، ويغّض مـ رئاستف ،تحؼقؼف

بؾ لقس  ،يقجب لف مـ الجاللة والـبالة وحسـ الثـاء ما ٓ يؽقن يف تصؿقؿف طىل الباصؾ

 .لشلكفيف التصؿقؿ طىل الباصؾ إٓ محض الـؼص لف واإلزراء طؾقف بآستصغار 

 سقؿا وٓ ،براهقـف ويعرفقن ،العؾؿ أهؾ يػفؿف الؿـار واضح الحؼ مـفج فنن…

 يؽقن محالة ٓ فنكف ،رآه رأيوأ قالف قد لؼقل تعصباً  زائغ طـف زاغ فنذا ،الؿـاضرة طـد

إن  ،مؽابر مجادل متعصب إما :الرجؾقـ ٕحد العؾؿ أهؾ مـ ذلؽ طىل يطؾع مـ طـد

جاهؾ فاسد الػفؿ وأ .ا يدرك بف الحؼ ويتؿقَّز بف الصقابكان لف مـ الػفؿ والعؾؿ م

ؿ طؾقف  ،باصؾ التصقر إن مل يؽـ لف مـ العؾؿ ما يتقصؾ بف إىل معرفة بطالن ما صؿَّ

."وكال هذيـ الؿطعـقـ فقف غاية الشقـ .وجادل طـف
(1)

 

وسـذكر بعض الـؿاذج الؿشرقة مـ سؾػ هذه إمة التل إن دّلت طىل شلء فنكؿا 

 : طىل طؾؿفؿ وورطفؿ وزهدهؿ ورجحان طؼقلفؿتدّل 

فعـ طبد الرمحـ بـ أبل هريرة أكف سلل طبد اهلل بـ طؿر طؿا لػظ البحر فـفاه طـ 

 ﴾ٱٻٻٻٻ﴿ فدطا بالؿصحػ فؼرأ، أكؾف قال كافع ثؿ اكؼؾب طبد اهلل

 .[76 :سورة املائدة]

إكف ٓ بلس  :قال كافع فلرسؾـل طبد اهلل بـ طؿر إىل طبد الرمحـ بـ أبل هريرة

بلكؾف.
(2)

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أدب الطؾب ومـتفك إدب (.89-88)ص 

 . (1816)الؿقصلأخرجف مالؽ يف  (2)
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بـ اأكف كان يؽري أرضا لف مزارطا فلتاه إكسان فلخبره طـ رافع  وطـ ابـ طؿر 

هنك طـ كراء الؿزارع فذهب ابـ طؿر وذهبت معف حتك أتاه  ملسو هيلع هللا ىلصخديج أن رسقل اهلل 

هنك طـ كراء الؿزارع فترك طبد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبالبالط فسللف طـ ذلؽ فلخبره أن رسقل اهلل 

كراءها.
(1)

  

 درس طظقؿ يف مراجعة الؿرء كػسف.  يف مققػ طبد اهلل ابـ طؿرو

أن اإلمام إسحاق بـ راهقيف كاضر  :ومـ الؿقاقػ التل يحسـ ذكرها يف هذا الؿؼام

يف جؾقد الؿقتة إذا  -رمحفؿ اهلل أمجعقـ-واإلمام أمحد بـ حـبؾ حاضر  ،اإلمام الشافعل

 :ما الدلقؾ؟ فؼال الشافعل :اقفؼال إسح .دباغفا صفقرها :فؼال الشافعل .دبغت

مرَّ بشاة مقتة  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ،حديث الزهري طـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ طباس طـ مقؿقكة

 .«هال اكتػعتؿ بجؾدها؟» :فؼال

ٓ » :قبؾ مقتف بشفر ملسو هيلع هللا ىلصكتب إلقـا رسقل اهلل  ،حديث ابـ طؽقؿ :فؼال إسحاق

ٕكف قبؾ  :سخًا لحديث مقؿقكةأشبف أن يؽقن كا «تـتػعقا مـ الؿقتة بنهاب وٓ طصب

 .مقتف بشفر

 .هذا كتاب وهذا سؿاع :فؼال الشافعل

 ،كتب إىل كسرى وققصر وكان حجة طؾقفؿ طـد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصإن الـبل  :فؼال إسحاق

 .فسؽت الشافعل

ورجع إسحاق  ،فؾؿا سؿع ذلؽ أمحد بـ حـبؾ ذهب إىل حديث ابـ طؽقؿ وأفتك بف

كة.إىل حديث الشافعل فلفتك بحديث مقؿق
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويف ، صحقح ابـ ماجف ( وصححف إلباين يف2453ابـ ماجف )، و(3912الـسائل ) أخرجف (1)

اإلرواء (1478). 

(2) صبؼات الشافعقة (1/327.) 
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الؿدخؾ طىل لّؿا ألػ كتابا سّؿاه  وما حصؾ ٕبل طبد اهلل الـقسابقري 

طىل بعض إوهام يف  ووقػ معاصره العالمة طبد الغـل الؿؼدسل ، الصحقح

فبؾغ ذلؽ  أوهام الحاكؿ يف الؿدخؾ إىل الصحقحذلؽ الؽتاب وكتب رّدا طؾقف سّؿاه 

طبد قفؼال أب، د الغـل الؿؼدسل يشؽره ويدطقا لففؽتب لعب، الؽتاب الحاكؿ أبا طبد اهلل

 فعرفت أكف رجؾ طاقؾ.: اهلل

وقد صـػ الحافظ طبدالغـل هذا " : (12/7-8)البداية والـفايةقال ابـ كثقر يف 

فؾؿا وقػ الحاكؿ طؾقف جعؾ يؼرؤه طىل الـاس ويعترف لعبد  ،كتابا فقف أوهام الحاكؿ

 ."رمحفؿا اهلل ،ما أصاب فقف مـ الرد طؾقف ويرجع فقف إىل ،الغـل بالػضؾ ويشؽره

لؿا رددت طىل أبل " :قال طبد الغـل بـ سعقد الؿصري  (17/274)السقرويف 

فعؾؿت أكف رجؾ  ،يلقبعث إيل يشؽرين ويدط الؿدخؾ طبد اهلل الحاكؿ إوهام التل يف

 ."طاقؾ

يشعر هبا وٓ  ،طالمة الؿخؾص الذي قد يحب الشفرة": وقال اإلمام الذهبل 

أكف إذا طقتب يف ذلؽ ٓ يحرد
(1)

رحؿ اهلل مـ أهدى  :بؾ يعترف ويؼقل ،وٓ يبرئ كػسف 

فنن هذا داء  ،بؾ يشعر أكف ٓ يشعر ،ٓ يشعر بعققهبا ،وٓ يؽـ معجبا بـػسف ،طققبل إيل

."مزمـ
(2)

 

طؾؿاء الديـ كؾُّفؿ مجؿعقن طىل قصد إضفار الحؼ الذي ": وقال ابـ رجب 

وكؾُّفؿ  ،وْٕن يؽقن الديـ كؾف هلل وأن تؽقن كؾؿتف هل العؾقا ملسو هيلع هللا ىلصبف رسقلف بعث اهلل 

مرتبة أحد مـفؿ وٓ قمعترفقن بلن اإلحاصة بالعؾؿ كؾف مـ غقر شذوذ شلء مـف لقس ه

ادطاه أحد مـ الؿتؼدمقـ وٓ مـ الؿتلخريـ فؾفذا كان أئؿة السؾػ الؿجؿع طىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يؿـع وٓ يغضب ٓ: أي (1)

(2) سقر أطالم الـبالء (7/393). 
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فؿ وإن كان صغقرًا ويقصقن أصحاهبؿ طؾؿفؿ وفضؾفؿ يؼبؾقن الحؼ مؿـ أورده طؾق

."وأتباطفؿ بؼبقل الحؼ إذا ضفر يف غقر ققلفؿ
(1)

 

اهلل قف، وأما مقافؼ طؾؿائـا يف الرجقع إىل الحّؼ ففل كثقرة جدا ٓ تعّد وٓ تحصك

ولـختؿ بؼصة ، ما أكثر ما رأيـاهؿ يتراجعقن إىل الحّؼ يف الؿجؾس القاحد قبؾ أن يـػض

إن اهلل معـا ) :قال -رفع اهلل قدره يف طّؾّققـ-لعالمة ابـ طثقؿقـ حصؾت لشقخ مشايخـا ا

 .(بذاتف

يحارب وحدة القجقد يف  مع أكف  ،ففل كؾؿة تحتؿؾ صدقا وتحتؿؾ غقر ذلؽ

 .فؾؿ يؿـع مـ ذلؽ طؾؿاء السـة والتقحقد أن يرّدوا طؾقف، حّؾف وترحالف

اهلل ومبايـتف لخؾؼف قإثبات طؾكتابا سؿاه  فؼد أّلػ الشقخ محقد التقيجري 

 يرّد فقفا طىل الشقخ ابـ طثقؿقـ فجاء فقف والرّد طىل مـ زطؿ أن معقة اهلل لؾخؾؼ ذاتقة

ًٓ سقئًا لبعض الؿعاصريـ زطؿ يف أولف أن معقة اهلل لخؾؼف معقة  :أما بعد" فؼد رأيت مؼا

 . ....أماكـفؿذاتقة تؾقؼ بجاللف وطظؿتف وأهنا ٓ تؼتضل اختالصا بالخؾؼ وٓ حؾقٓ يف 

ٓ يخػك طىل مـ لف طؾؿ وففؿ ما يف كالم الؽاتب مـ التـاقض والجؿع بقـ  :وأققل

بذاتف يف كؾ مؽان  قإن اهلل بذاتف فقق العامل وه :الـؼقضقـ ومقافؼة مـ يؼقل مـ الحؾقلقة

يبقـ  . ثؿ أخذ "وما فقف أيضًا مـ مخالػة الؽتاب والسـة وإمجاع سؾػ إمة وأئؿتفا

 طىل ابـ طثقؿقـ. مآخذه

بعد أن قرئ طؾقف الؽتاب كّؾف إٓ أن قّرضف ضّد  فؿا كان مـ الشقخ ابـ باز 

، -وهذا محؾ الشاهد-ثؿ لؿا وصؾ الؽتاب إىل الشقخ ابـ طثقؿقـ  ،الشقخ ابـ طثقؿقـ

اكتصارا لؾحؼ  وذلؽ -رمحف اهلل رمحة واسعة-فؿا كان مـف إٓ أن قرأه ثؿ قرّضف طىل كػسف 

اهلل أكبر! ما هذا التقاضع والعدل واإلكصاف واهلل إكف لـؿقذج مشرق ومشرف  ،ٓ غقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الـصقحة والتعققر (3)ص. 
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 لؿـ بعده مـ الؿـصػقـ الصادققـ.

حػظف -طّؾؼ طىل هذا الؿققػ الذي يثؾج الصدر شقخـا ربقع بـ هادي الؿدخظ 

لعبرة  وإن يف مقاقػفؿ هذه ،همٓء الرجال إققياء وهؿ الؼؿؿ العؿالقؼ :بؼقلف -اهلل

لؾعؼالء الـبالءطظقؿة 
(1)

وإن لفا دٓٓت طىل تؼقى وورع وصدق وإخالص همٓء  ،

 .الرجال وٓ سقؿا ابـ طثقؿقـ 

وٓ مراوغة وٓ ضجقج وٓ مجؿؾ  ،فال مداهـة وٓ مجامؾة مـ ابـ باز والتقيجري

وٓ مػصؾ وٓ صخب مـ ابـ طثقؿقـ ٕن الجؿقع يريدون وجف اهلل تعاىل ويحترمقن 

 .طىل الـػسقول الحؼ ويـصروكف

ٻٻٻٻپپپپڀ ﴿ :ولؼد حؼؼقا ققل اهلل تعاىل

 .[241 :]سورة النساء آية ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 وإن هذا لشرفًا كبقرًا لؾسؾػقة والسؾػققـ الصادققـ.

الؾفؿ اغػر لفؿ وارفع درجاهتؿ يف طؾققـ.
(2)

 

تحذير السؾػل مـ مـفج " وهذا آخر ما تقسر يل مجعف مـ هذه الرسالة التل سؿقتفا

وإن كان غقر  ،فنن كان فقفا صقابا فؿـ اهلل والػضؾ والؿـة لف سبحاكف ،"تؿقّع الخؾػلال

 .وأستغػر اهلل وأتقب إلقف ،ذلؽ فؿـ كػسل ومـ الشقطان واهلل ورسقلف بريئان مـ ذلؽ

وكصرة لديـف  ،كرمف أن يؽقن ما سّطرتف خالصا لقجفف الؽريؿووكسلل اهلل بؿـف 

وٓ يخزكا يقم  ،يدخؾـا جـاتف جـات الـعقؿو ،ء بلثر كبقف الؽريؿأن يرزقـا آقتػاو، الؼقيؿ

أن الحؿد هلل  وآخر دطقاكا، ٓ بـقن إٓ مـ أتك اهلل بؼؾب سؾقؿويبعثقن يقم ٓ يـػع مال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فؾقتؿثؾ أهؾ السـة بؼقل الشاطر (1)

 إذا مجعتـا يا جرير الؿجامع   ؾفؿأولئؽ أبائل فجئـل بؿث

(2) إبطال مزاطؿ أبل الحسـ حقل الؿجؿؾ والؿػصؾ (16: )ص. 
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أستغػرك وأتقب  ،أشفد أن ٓ إلف إٓ أكت، سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدكو ،رب العالؿقـ

 .صحبف وسّؾؿولف طىل آو ،صىل اهلل طىل كبقـا محؿدو ،إلقؽ

 

 كتبه

 طبد اهلل طبد الحؿقد طظ يحقك كجار الفضابلقأب

 ا اهللـــة حرسفــة الؿؽرمــبؿؽ

 (ه1433/  14/ 11)
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 أمحد باشمْل حؿعُ اهلل الػٔذ تؿسٓؼ زّد

 ٍداِ اهللعلٙ عبد احلنٔد خملْف 

 بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ الرمحـ الرحقؿ

 ػره وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ومـ سقئاتإن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغ

وحده  فال هادي لف وأشفد أن ٓإلف إٓ اهلل لف ومـ يضؾؾ أطؿالـا مـ يفده اهلل فال مضؾ

ٓ شريؽ لف وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف أٓ وإن أصدق الؽالم كالم اهلل وخقر 

اللة وكؾ وشر إمقر محدثاهتا وكؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ض الفدى هدى محؿد

فػل هذا الققم يقم الخؿقس الؿقافؼ الخامس طشر مـ شفر : ضاللة يف الـار أما بعد

 (.ه1433)شعبان طام 

قد سئؾت طـ رجؾ  :أققل ،يف بقتل يف مؽة الؿؽرمة أكا أمحد بـ طؿر بازمقل :أقْل

وسئؾت طـف وطـ مـفجف ، الشباب ويعؾؿفؿ اسؿف طبد الحؿقد مخؾقفقيف الجزائر يدط

 قأن قرأت ما سّجؾف الشفقد طؾقف مـ كالم ه صقتقا وبعد استؿعت إىل كالمف بعد أن

 :فلققل، أيضا مقجقد يف هذه الصقتقات وأكثره كذلؽ

ققيل يف هذا الرجؾ أكف صاحب مـفج مـحرف ضال وأكف يؼّعد ققاطد فاسدة وأكف 

 يؿشل طىل خطك الحؾبل والؿلربل والعقد شريػل وكحقهؿ يف الضاللة.

ستؿاع إلقف حتك يتقب إىل اهلل طزوجؾ مـ ّذر الشباب مجقعا مـف ومـ آأح :ّأقْل

 قوإٓ فف، وتثبت تقبتف لدى أهؾ العؾؿ، ومـ هذه الؼقاطد الباصؾة، هذه إققال الػاسدة

 يؼّرر الباصؾ ويدافع طـف ويرّد الحّؼ ويـّػر مـف.

 .يـصح ابتداء لؿاذا ٓ :فنن ققؾ
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خطمه غقر مـتشر وإذا كان مثؾف يجفؾ مثؾ هذه  يـصح الرجؾ إذا كان ،كعؿ :كؼقل

أما وقد ثبت طؾقف هذا الؽالم واكتشر بقـ الشباب وضفر  ،وإذا كان مريدا لؾحؼ ،إمقر

، مـ كالمف أكف يؼّعد الؼقاطد الػاسدة الؿعروفة طـ أهؾ الباصؾ فنكف يؾحؼ هبؿ وٓ كرامة

أي -كػسف قكالمف ه فؾؿ يرض بذلؽ بؾ مـ خاصة وأن بعض إخقاكف حاول كصقحتف

 .دع طـؽ الؽالم يف هذه الؿسائؾ أكا ٓ أستؿع لفمٓء :يؼقلقه -طبد الحؿقد مخؾقف

 .أكا ٓ أتػؼ معفؿ :وأيضا يؼقل

إىل أن يـاصح ابتداء وإكؿا يـصح الشباب  فؿثؾف لقس بحاجة :ا يعرف الحؼإذً  قفف

الؿققػ  ز وجؾ يؽقن هـاكاهلل ط بتعاد طـف أوٓ ثؿ إن تاب وثبتت تقبتف بنذنبتركف وآ

 الؿعروف طـ السؾػ معف.

 :ؾَرا السجل الرٖ ظَس لٕ مً نالمُ عّدٗ أمْز
 .أنٌ ِقعد قُاعد باطلٕ :األمز األَل

سار طؾقف الحؾبل والؿلربل يف ققلفؿ يف رّد الحّؼ الظاهر  ما :َمو يذٍ القُاعد

ء شرط يف قبقلؽ لشلء هؾ اقتـاطؽ يف كؾ شل، والدفاع طـ الباصؾ الّظاهر أكا مل أقتـع

وهذا ققل باصؾ ترّده العؼقل السؾقؿة ويرّده الؿـفج السؾػ الصالح  ،رّده هذا خطلوأ

يدافع طـ الحؾبل ومحؿد حسان وطـ  قوه، إذ ماوقع طؾقف الحؾبل :رضقان اهلل طؾقفؿ

هؾ ماوقع فقف همٓء هل أمقر قابؾة ٕن يدخؾ ، طـ طبد الؿالؽ الّرمضاينوالحقيـل 

أن يدخؾ فقفا احتؿال الخطل والصقاب أهنؿ وقعقا يف أخطاء ضاهرة جدا وفة أفقفا شب

هبا وكقػ بعّدة أخطاء وقعقا فقفا  طـد العؾؿاء يف أخطاء بّدع العؾؿاء بلقّؾ مـفا فؽقػ

خاّصة وأهنؿ كصحقا وصؾب مـفؿ وصبر طؾقفؿ الّسـقات الطقيؾة وهؿ يف باصؾفؿ يعـل 

 رجعقن.ي يخقضقن وطـ غّقفؿ ٓ

اسؽتقا  :الذي قعدها هذا الرجؾ ققلف أكف يؼقل لؾشباب :و يذٍ القُاعد مجالَم
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 ٓ تخقضقا يف هذه الؿسائؾ صّقب اشتغؾقا بالعؾؿ صقب يعـل كلكف يبـل قاطدة ٓ تتؽؾؿ

يف الؿسائؾ السؾػّقة مـ التحذير مـ أهؾ البدع وإهقاء ٓ تخض يف هذا الباب وأغؾؼ 

 .هذا الباب صّقب ما الـتقجة

أن الشباب يسؿعقا لؽّؾ مادامقا طـدهؿ مـ أهؾ الحؼ وأهؾ الخقر  :لنتيجةا

لذلؽ الشباب لؿا استؿعقا لؿحؿد حسان واستؿعقا لؾحقيـل وجدكا يف بعض الشباب 

السؾػقبـ يف الجزائر أهنؿ تلّثروا هبمٓء الؿـحرفقـ فلصبحقا طـدهؿ شبفات واكحرافات 

صقب ما السبب ، ذلؽقؽػقر الـاس وكحيف مسللة الخروج طـ الحؽام ويف مسللة ت

السبب هذه الؼاطدة الػاسدة التل يرّد هبا مـفج السؾػ هذا الرجؾ طبد الحؿقد 

 حقـؿا قال اسؽتقا وٓ تشتغؾقا بؿثؾ هذه إمقر.، مخؾقف

أكف يؼقل كؾ يمخذ مـ ققلف ويرّد وهذه قاطدة حّؼ  :أِضا مو قُاعدٍ الفاسدٔ

، يطّبؼفا يف جاكب قبقل الباصؾ ورّد الحؼ قتطبقؼا باصال ففولؽـف يطّبؼفا تطبقؼا فاسدا و

 ملسو هيلع هللا ىلصورسقلـا  ملسو هيلع هللا ىلصإٓ الّرسقل  يؼقل كؾ يمخذ مـ ققلف ويرّد لؽـ أكؿؾ الؼاطدة قفف

ففؾ أكت ياطبد ، يؼقل يف الػرقة الـاجقة الطائػة الؿـصقرة ماأكا طؾقف الققم وأصحابل

الصالح والذي يسقروا طؾقف  الحؿقد اتبعت الحّؼ هؾ أكت اتبعت ماكان طؾقف السؾػ

أكت تؼقل كّؾ يمخذ مـ ققلف ويرّد وكلكؽ تؼقل كّؾ يمخذ مـ ققلف  ،الشباب السؾػققن

ويرّد هبقاي وبعؼظ وبؼؾبل ٓ بالحّؼ وٓ بالّدلقؾ والحجة والبرهان فنن هذه ٓشّؽ أن 

طؾقؽ ٕن  كّؾ يمخذ مـ ققلف ويرّد وهل قاطدة تردّ : كعؿ العؾؿاء قالقا:هذه قاطدة باصؾة

 .معـاها كال يمخذ مـ ققلف إذا وافؼ الحّؼ 

وتدافع طـفؿ ، ويرّد ققلف إذا خالػ الحؼ وأكت تريد أن كؼبؾ ققل مـ خالػ الحؼ

وتثـل طؾقفؿ وأيضا مـ ققاطده الػاسدة التل يؼّررها يف كالمف أن ٓزم الطعـ يف تالمقذ 

بؾ  ،م بعقد طـ مـفج أهؾ العؾؿإلباين الطعـ يف الشقخ إلباين كػسف وهذا ٓشؽ كال
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ۉ ﴿ :بؾ بعقد حتك طـ الؼرآن أيـ ققل اهلل طز وجؾ كالم بعقد طـ العؾؿ كػسف كحتَّ قه

إذا كان تالمقذ الشقخ إلباين وقعقا يف الػاحشة هؾ ، [21 :اإلرساء] ﴾ۉېېې

وإمام هدى إلباين إمام سـّة ، رمحة اهلل طؾقف ؟ذكبف وما جرمف ما ؟كرمل إلباين بالػاحشة

كذلؽ وٓكزّكقف  وقد شفد لف العؾؿاء وتؿّسؽ بؿـفج السؾػ الصالح إىل أن مات كحسبف

ولؽـ كرجقا مـ اهلل طزوجؾ أن يجعؾف مع الـبّققـ والصّديؼقـ والشفداء  ،طـد اهلل

أما تالمقذه فؿـ كان مـفؿ مستؿرا طىل الحؼ يسقر ، والصالحقـ وحسـ أولئؽ رفقؼا

أما مـ خالػ الحؼ وولؽـف طىل الحّؼ يسقر، قالقف ٓ ٕكف تؾؿقذ إلباينطؾقف فنكـا كحّبف وك

وطاكد ووقع يف الباصؾ فنّكف يرد طؾقف وإكـل ٕققل كؾؿة قالفا كثقر مـ مشايخـا وكثقر مـ 

باب الذي وقع طىل إلباين إكؿا كان سببف ، إخقاكـا صالب العؾؿ واهلل إن كثقرا مـ السِّ

وأشؽالفؿا مـ أصحاب الؿـاهج الػاسدة الذيـ ألصؼقها  همٓء الحؾبل والحقيـل

الؽالم الباصؾ  فنن كـت صادقا ياطبد الحؿقد وتريد أن تـػل طـ إلباين ، بإلباين

 .فاكػل همٓء طـ إلباين ٕن مـفج همٓء يخالػ إلباين 

 الؼقاطد الػاسدة التل يؼّررها هذا الرجؾ. أيضا هذه بعض

بلن محؿد حسان ومصطػك العدوي سؾػقان وهؿ مـ  :لٕ قُلٌَمو أقُالٌ الباط

أهؾ السـة ويستػاد مـفؿ وبالـسبة لألخطاء هؿ وقعقا يف إخطاء ولؽـ ٓ كخرجفؿ مـ 

 .السؾػقة

يرى أن الحقيـل مـ أهؾ السـة ومـ أهؾ الحديث ويستػاد مـف وأن ماوقع : وأيضا

ر يف ذلؽ كؿا قسؿ العؾؿاء التقحقد فقف الحقيـل مـ تؼسقؿف لتقحقد الحاكؿقة أكف معذو

وكلن هذا الّرجؾ يؼرهذا الـقع مـ التقحقد الذي يسقر طؾقف الخقارج ، إىل ثالثة أقسام

مقافؼ لفؿ وأيضا ققلف طـ طبد الؿالؽ الّرمضاين وقد سؿع كالم أهؾ العؾؿ فقف  قفنذا ه
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ف مـ أهؾ السـة وأن أكا مل أقتـع بذلؽ ويدافع طـف ويدافع دفاطا مستؿقتا طـ الحؾبل وأك

الـقوي وأخطاءه التل وقع فقفا هل مجرد أخطاء كؿا وقع فقفا الحافظ ابـ حجر 

 .أققل يف هذا الؽالم الذي ذكرتف سابؼا طـ هذا الرجؾ طّدة أمقر، كحقمهاو

أكف يدافع طـ أشخاص قد بّدطفؿ العؾؿاء وقد ضّؾؾفؿ العؾؿاء وبقّـقا  :األمز األَل

ب تبديعفؿ وتقجب طدم إخذ طـفؿ وهذا الرجؾ بؽؾ ماطـدهؿ مـ أخطاء تقج

 أهؾ سـة.  سفقلة وبؽؾ سػاقة يؿدحفؿ بؾ ويصػفؿ بلهنؿ

كؼقل أكت إذا طرفت هذه إخطاء وأكت قد أقّريت بلهنؿ أخطموا  :األمز الجانْ

صّقب مع هذا هذه إخطاء ٓتخرجفؿ مـ هذه السؾػقة فلكت كؿا يؼقل أهؾ العؾؿ 

أكف ٓ يضر مع ماطـدهؿ مـ طؿؾ صالح ٓيضرمعف  اء كلكؽ تؼقليف اإلرجقطـدك غؾ

 اإلرجاء الذي يذّمف العؾؿاء. قوهذا ه، خطل

أكت هبذا هتدم مـفج السؾػ الصالح بؾ هتدم الؿـفج الـبقي فنن  :األمز الجالح

إكؿا كاكقا يف أول أمرهؿ أخطموا يف قضقة واحدة  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  الخقارج الذيـ حّذرمـفؿ

 وكّػر مـفؿ وقال إلن وجدّتفؿ ٕقتؾـفؿ قتؾ طاد. ملسو هيلع هللا ىلصر مـفؿ الـبل ومع ذلؽ حذّ 

وهؾ  ملسو هيلع هللا ىلصففؾ أكت أرحؿ بالـاس مـ الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصطىل الـاس مـ الـبل  ففؾ أكت أشػؼ

الحؾبل وطبد الؿالؽ الّرمضاين وكحقهؿ هؾ وحال همٓء الذيـ ذكرهتؿ محؿد حسان 

كف أشّد ٕن الخقارج أ حالفؿ كان كحال الخقارج أوحالفؿ فقؿا يظفر ٕهؾ العؾؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصمـ الؼقام ومـ العؿؾ الصالح كؿا قال الـبل وإولّققـ كان طـدهؿ شلء مـ الصالة 

تحؼرون صالتؽؿ إىل صالهتؿ وصقامؽؿ إىل صقامفؿ وقراءتؽؿ لؾؼرآن إىل قراءهتؿ لؽـ 

ويؼرؤون الؼرآن ٓيجاوز تراققفؿ وهمٓء  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقلقن وٓيعؿؾقن كؿا قال الـبل ، ماذا

إىل السـة يف الظاهر ويخالػقهنا يف الباصـ يدطقن إلقفا ققٓ ويخالػقهنا طؿال  يدطقن

 وهؿ حرب طىل السـّة وأهؾفا.
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ما كؼؾتف سابؼا أكـا كجد  أيضا أيضا يف كالمف هذا الرجؾ السابؼ الذي ذكرتف ومع

يطعـ مـ والتـاقض فػل الققت الذي يدافع طـ همٓء طـ أهؾ الباصؾ كجده يحّذر أ

ّل يف أهؾ السـة وأيضا مؿا يالحظ طىل هذا الرجؾ أكف يؼقل لؾشباب اسؽتقا ٓ صرف خػ

طد يدافع طـ همٓء ويؼعد الؼقا قيدافع طـ همٓء وه قتخقضقا يف هذه الؿسائؾ وه

 .لفمٓء ويضّؾؾ الشباب الّسؾػل

إذا أكت ماسؽت وتريد مـ أهؾ الحؼ أن يسؽتقا ماهذا التـاقض وماهذه الؼقاطد 

لتل مل كرها إٓ طـد همٓء الؿغرضقـ الؿخالػقـ لؾؿـفج السؾػ الصالح الجديدة ا

أيضا مؿا يؾزم مـ ققلف هذا السابؼ وأققالف السابؼة التل ذكرهتا كؿا ، رضقان اهلل طؾقفؿ

يؼقل معتذرا طـ الحقيـل السؾػ كاكقا يؼّسؿقن  قسبؼ كلكف يؼر تقحقد الحاكؿقة فف

إلقهقة ثؿ اضطروا إىل أن يؼسؿقا تقحقدا ثالثا والتقحقد إىل قسؿقـ تقحقد الربقبقة 

تقحقد إسؿاء والصػات وذلؽ يف مؼابؾة الطقائػ الضالة  قيذكروا تقحقدا ثالثا وهوأ

هؾ تقحقد الحاكؿقة الذيـ  زاده مـ باب التػسقر والتبّققـ صقب سمال ياطبد الحؿقد قفف

كعؿ ٓحاكؿ إٓ اهلل ، صؾحّؼ أم باقهؽذا باإلصالق هؾ ه يذهبقن إلقف ويؼقلقن بف

والحؽؿ هلل طزوجؾ ولؽـ هؾ هذا التػسقر الذي يػسر بف الخقارج يؽػرون الـاس 

يؼتؾقن بّرهؿ وفاجرهؿ ويرفعقن السقػ والسالح طىل  ملسو هيلع هللا ىلصويخرجقن طىل أمة محؿد 

هبذا التؼسقؿ حؼ وهدى طىل مـفاج قوالذي يذهب إلقف الخقارج هؾ ه ملسو هيلع هللا ىلصأمة محؿد 

 هلل طؾقفؿ أم باصؾ.السؾػ الصالح رضقان ا

وأكت أفسدت طؼقلفؿ ، أكت غررت هبؿ بلهؾ الباصؾ، أكت أضؾؾت الشباب

لذلؽ يجب طؾقؽ أن تتؼل اهلل طزوجؾ ويجب طىل الشباب أن ٓ يسؿعقا ، وطؼائدهؿ

مثؾ هذا  لف وأن ٓ يؾتػقا حقلف وأن ٓ يرجعقا إلقف حتك يتقب إىل اهلل طزوجؾ ويترك

 يطقل جدا.وهذا كثقر والؽالم يف الؽالم وختاما



ٌّ ٌّ من منهج حتريس السمف  393 التنًع اخلمف

 
ا أققل إلخقاين الّشباب يف الجزائر إن هذا الرجؾ رجؾ يسقر طىل ققاطد باصؾة ختامً 

إكؿا أققل هذا قوطىل خطك فاسدة وطىل مـفج ضال فنّياكؿ وإّياه والذي ٓإلف إٓ ه

وأققل بـاء طىل ماثبت طـدي  ،الؽالم تؼّربا إىل اهلل طزوجؾ واحتسابا طـد اهلل طزوجؾ

 اأن الشقخ ربقعً  -جزاهؿ اهلل خقرا-فؼد أخبرين بعض إخقاكـا : ضالٓت هذا الرجؾمـ 

هذا رجؾ يسقر طىل  ،هذا رجؾ ضال :حّذروا مـف :لؿا بؾغف بعض أخطاء هذا الّرجؾ قال

وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد  ،والحؾبل ،وطىل صريؼة الؿلربل ،صريؼة العقد شريػل

 ه.اوطىل آلف وصحبف أمجعقـ
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